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 ومصيبة احلسني  األنبياء 

لتسلب    اّتسعت دائرة األصداء املرتّتبة على مقتل  يلّدد البأه  ال  ا  لة      

ر رحلى   ،ب  اقرتنلت بتلأخيا اقلل  راألخا رالّسل أء     ،دث بعهد طوي أزمن احل

ك لأ  ّنهل  بّرللررا   ف ،فكأنلت معررفلة معهللودة ع لدا     األنبدلأء  اهلل خربالأ ىل   

ب بّوة ال يّب اقأمت اللي  يليتيف آ رخلر الّاملأن فل ّنه   خلربرا حيالأه خبأنتل  ربكلوا          

رقد نّبيا  ا لدل  تعلأ  علن مييلأة يل ة ىلحلدني ريلّته قبل  عهلد           ،على مادبت 

آ الليا  األنبدللأء  خبللأخ  رقللد نقلل  األئ للة الّاللأدقون   ،املللد د رالّتللدرين

 !!حلقأئ  رتيكددًا على عظ  املادبة البأه ىلظهأخًا لتلك ا

 ،د من تلك األخبأخ حبسب األزم ة على الّ هج الّتلأليف مأ رَخرميك  أ  ن ناّ ف 

ري كتفيف  ،أ عن الكتب املعتربة أ نقل أاف ّن ،مس دة  م مريلة هأيواء كأنت خرايأت

 .رألّن ىليراداأ يكفيف لتيكدد املطلوه ،حيخ اإلطألةعرضهأ درن تعلد  ب



 ّنل    َفَتَلقَّى رَدُم ِمْن َخبِّلِ  َكِل لأ     :خر  آ الّدخ الث ه آ تفسري قول  تعأ 

قل  يلأ ددلد     :فلّق ل  ربربئدل    األئ لة  ر خ ني يأق العرش ر مسأء الل يب  
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سن حبل  احلسلن   مللح  يلأ  ،يلأ فلأطر حبل  فأط لة     ،يأ علأليف حبل  علليف    ،ّ دملح حبّ 

 .راحلسه رم ك اإلحسأن

يأ  خيف ربربئد  آ  :راخنرع قلب  رقأل ،يألت دموع  أ ُذكر احلسه فلّ 

 .ذكر اقأمس ي كسر قليب رتسد  عربتيف

 !!رلدك ايا ياأه حيادبة تاغر ع داأ املاأئب  :قأل ربربئد 

 رمأ ايف ؟ ،يأ  خيف :فقأل

رلو تلرا  يلأ    ،لدس ل  نأصر رال معه ،ُيقت  عطرأنًأ غريبًأ رحددًا فريدًا :قأل

حتلى بلول العطلي بد ل  ربله السل أء        ،او يقلول را عطرلأ  را قّللة نأصلرا     ردم ر

فُدليب  ذبل  الرلأة ملن      ،فلل  ببل   حلدال ىلاّل بألسلدور رالره احلتلور       ،كألدخأن

رترلهر خ ريله  الو ر نالأخ  آ البللدان رمعهل         ،ري هلب خحَلل   علداُ      ،قفأ 

 .( )ئد  بكأء الثكلىفبكى ردم رربرب ،كيلك يَب  آ عل  الواحد املّ أن ،ال سوان

فاللأخ يطللور األخا آ  ، ن ردم ملللأ اللب  ىل  األخا   يللر حللواء  :رخر 

رعثر آ املوضلع اللي     ،فأغت  رضأق صدخ  من غري يبب ،ف ّر بكرب ء ،طلبهأ

 :فرفلع خ يل  ىل  السل أء رقلأل     ،حتى يأل اللدم ملن خربلل     قت  فد  احلسه 

فل نيف طفلُت عدلع األخا رملأ      ا  حلدث ملذ ذنلب رخلر فعلأقبتذ بل  ؟       ،ىلهليف

 . صأبذ يوء مث  مأ  صأبذ آ اي  األخا

رلكلن يقتل  آ الي  األخا     ،مأ حدث م لك ذنلب   ،يأ ردم :فيرحى اهلل ىللد 

 .فسأل دُمك موافقة لدم  ،رلدك احلسه ُظل ًأ
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   يكون احلسه نبّدًأ ؟ ،يأ خه :فقأل ردم

 . دملح رلك   يبُ  ال يّب ،ال :قأل

 القأت  ل  ؟رمن  :فقأل

 .لعه  ا  الس أرا  راألخا ،قأتل  يايد :قأل

 .ء  ص ع يأ ربربئد  في  ايف :فقأل ردم

رمرلى خطلوا  ىل  رببل  عرفلأ       ،فلع ل   خبلع ملرا     ،ىللع ل  يلأ ردم   :فقأل

 .( )فوربد حواء ا أك



 نل    علن الل يب    ،خر  آ حبأخ األنواخ ب يل أد مرفلوإ ىل   نلس بلن مأللك     

فلّ أ اّقهأ    ،ملأ  خاد اهلل  ن يهلك قوم نوح  رحى ىللد   ن اّ   لواح الّسأج :قأل

رمعل  تلأبو  بهلأ مالة  للف       ،فهلب  ربربئدل  فليخا  ادالة الّسلفد ة      ،يدخ مأ يا ع بهأ

ىل   ن بقدلت   ،فس ر بأملسأمري كّلهأ الّسلفد ة  ،مس أخ رتسعة رعرررن  لف مس أخ

ء الكوكلب   فيارق بدد  ر ضأء ك أ يضلدى فضره بدد  ىل  مس أخ  ،مخسة مسأمري

 نلأ عللى    :فينط  اهلل املس أخ بلسأن طل  ذل  ،فتحّدر نوح ،الدخ  آ  ف  الس أء

 . د بن عبد اهلل ملح اي  خري األنبدأء

 يأ ربربئد  مأ ايا املس أخ الي  مأ خ يت مثل  ؟ :فقأل ل  ،فهب  ربربئد 

 مسلر  عللى  رهللأ عللى      ،اهلل د بلن عبلد   مللح  ايا بأي  يدد األنبدأء :فقأل

 :فقلأل نلوح   ،فيارق ر نأخ ،ث  ضره بدد  ىل  مس أخ ثأن ،ربأنب السفد ة األمين
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ايا مس أخ  خد  رابن ع   يدد األرصلدأء علليف بلن  بليف      :رمأ ايا املس أخ ؟ فقأل

 .فيمسر  على ربأنب السفد ة األيسر آ  رهلأ ،طألب

اليا   :فقلأل ربربئدل    ، نلأخ فاالر ر الرق ر   ،ث  ضره بدد  ىل  مس أخ ثألل  

ثل  ضلره بدلد  ىل  مسل أخ خابلع       ،فيمسر  ىل  ربأنب مس أخ  بدهأ ،مس أخ فأط ة

 ،فيمسر  ىل  ربأنلب مسل أخ  بدل     ،ايا مس أخ احلسن :فقأل ربربئد  ،فاار ر نأخ

فقلأل ربربئدل  اليا     ،فاار ر نأخ ر ظهر ال دارة ،ث  ضره بدد  ىل  مس أخ خأمس

 .ربأنب مس أخ  بد  فيمسر  ىل  ،مس أخ احلسه

 مأ اي  ال دارة ؟ ،يأ ربربئد  :فقأل نوح

فلعلن اهلل   ،رملأ تع ل  األملة بل      فليكر قالة احلسله     ،ايا اللدم  :فقأل

 .قأتل  رظأمل  رخأذل 

فل للأ مللر   ، ن نوحللًأ ملللأ خكللب آ السللفد ة طأفللت بلل  عدللع الللدندأ   :رخر 

ىلهلليف طفلت عدلع     :فدعأ خّبل  رقلأل   ،بكرب ء  خيت  األخا رخأر نوح الغرق

يلأ   :ف لال ربربئدل  رقلأل    ،الدندأ رمأ  صأبذ فاإ مث  ملأ  صلأبذ آ الي  األخا   

 .ّ د خأمت األنبدأء رابن خأمت األرصدأءملح نوح آ ايا املوضع يقت  احلسه يب 

 رمن القأت  ل  يأ ربربئد  ؟ :فقأل

 ،فلع ل  نلوح  خبلع ملرا      ،قأتل  لعه  ا  يبع مسأرا  ريبع  خضه :قأل

 .( )فسأخ  الّسفد ة حتى بلغت ا ود  رايتقر  علد 
 

                                                

نبدللأء   ، رقال  األ (1  )، راألمللأن   (44/542)ر ( 52/225)خاربلع حبللأخ األنلواخ   (   )
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مسعلت الرضلأ    :بأإليل أد ىل  الفضل  قلأل    خر  آ عدون  خبأخ الرضلأ  

 ملللأ  مللر اهلل عللا رربلل  ىلبللرااد    :يقللول    ن يلليب  مكللأن اب لل  ىلمسأعدلل 

  بدلد  ر نل      الكبي الي   نال  علد  مت ى ىلبرااد   ن يكون قد ذب  اب   ىلمسأعدل 

يؤمر بيب  الكبي مكأن  لريربع ىل  قلب  مأ يرربع ىل  قلب الواللد اللي  يليب   علا     

 .رلد  علد  بدد  فدستح  بيلك  خفع دخربأ   ا  الثواه على املاأئب

 من  حب خلقيف ىللدك ؟ ،يأ ىلبرااد  :فيرحى اهلل عا ررب  ىللد 

 . دملح يأ خه مأ خلقت خلقًأ او  حب ىلليّف من حبدبك :فقأل

   فهو  حب ىللدك  م نفسك ؟ :فيرحى اهلل ىللد 

 .ب  او  حّب ىلليّف من نفسيف :قأل

 فولد   حّب ىللدك  م رلدك ؟ :قأل

 .ب  رلد  :قأل

  رلدك بدلدك  للبك  ر ذبلدائ   رربع لقلد  ظل ًأ على  يد   عليب  رللف :قأل

 آ طأعيت؟

 .ب  ذحب  على  يد   عدائ   رربع لقليب ،يأ خّه :قأل

ّ د يلتقت  احلسله اب ل  ملن     مللح  أ ىلبرااد  ف ن طأئفة تاع   نهأ من  مةي :قأل

 .ريستورببون بيلك يخطيف ،بعد  ظل ًأ رعدرانًأ ك أ ُييب  الكبي

يلأ   :فليرحى اهلل علا رربل     ،فجاإ ىلبرااد  لليلك رتورّبلع قلبل  ر قبل  يبكليف     

قللد فللديت رباعللك عللى اب للك ىلمسأعدلل  لللو ذحبتل  بدللدك  اعللك علللى    ،ىلبلرااد  
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رذللك   ،ر ررببت للك  خفلع دخربلأ   ال  الثلواه عللى املالأئب        ،رقتل  احلسه

َرَفَدْي أُ  ِبِيْبٍ  َعِظدٍ قول اهلل عا ررب  
( ). 

فعثلر  بل     ،مّر آ  خا كرب ء رالو خاكلب فريلأً     ن ىلبرااد   :رخر 

ء  ىلهلليف    اليف   :فيخي آ اإليتغفأخ رقأل ،ريق  ىلبرااد  راّج خ ي  ريأل دم 

                                                

، راقاللأل (44/552)ر( 24 /5 )، ع لل  حبللأخ األنللواخ  (502/ )خاربللع عدللون  خبللأخ الّرضللأ   (   )

علللى الليا   رقللد عّللل  املرحللوم ا لسلليف   (. 52 )، رقالل  األنبدللأء للجاائللر     (21/ )

  احلسله  ىلذا كلأن امللراد بألليب  العظلد  املفلد  بل  الو قتل        : اقرب، ىلذ ميكن  ن ُيرك  علد  بين ُيقلأل 

  فكدف ُيفدني من او  دنى ختبة حين او  رب  ختبة، رال اّك آ  فضلّدة  ئ ت أ    عللى  رلليف

 .ء حيأ درن  آ الررر رغريا  من األنبدأء، رمع ى الفداء ظأارًا او التعويض عن الريف العام 

ريللأئر  ريللأئر األئ للة  لللو ُذبلل  ملللأ ُرربللد نبد للأ  ر ربللأه الُعل للأء بلليّن ىلمسأعدلل  

علن   ألّنه  آ صللب ، فكينل  ُعلوا بقتل  احلسله       من رلد ىلمسأعد   األنبدأء 

ذب  الك ، فهو يّر امتداد اي  الّرجرة الطّدبة، رمعلومال  ّن مرتبة ك  الّرلجرة  ربل  ملن مرتبلة     

 .رباء راحد م هأ

رايا الك م رىلن كلأن قلد صلدخ علن بعلض األعل م ىلاّل  ّن آ اللّ فس م ل  اليفء، فلدعوني  ّن           

لرجرة  رب  من ربائهأ ملحّ  نظر، رالي  ميكن  ن ُيقأل  ّن    يرد آ اقرب  ن  فدني ىلمسأعد  ا

  بأحلسه              حّتلى ُيرلك  علدل ، بل  رخد فدل   نل  فلدني ربلاإ ىلبلرااد  عللى ىلمسأعدل

 ، رعلى ايا ف ّن امللراد بألفلداء التعلويض، رمللأ  يلف ىلبلرااد         اع  على احلسه 

األربل  راألالرر    فأت  على اب   عّوض  اهلل بلأ اإ عللى احلسله    على ثواه ا اإ الي  

 مرال مقّرخال، قب  خفع قت  ىلمسأعد   رال ي بغيف  ن ُيرّك آ  ن اهأدة احلسه . راألكثر ثوابًأ

   فدكلون  (فلدي أ  )ف  يرد اإلاكأل  صً ، رعلد  ف ّن اآلية حتت   تقدير مضأر آ قول ،

فلدي أ  بسلبب   : ح عظد  الرين، رميكن د  البأء على الّسلببدة،    فدي أ   اإ ميبو: املقّدخ

 .ميبوح عظد   اع  علد 
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رلكن ا لأ   ،مأ حدث م ك ذنب ،يأ ىلبرااد  :ىللد  ربربئد  رقأل ف ال ،حدث مّ يف

 .فسأل دمك موافقة لدم  ،رابن خأمت األرصدأء ،يقت  يب  خأمت األنبدأء

 رمن يكون قأتل  ؟ ،يأ ربربئد  :قأل

رالقل  ربلرني عللى الللوح بلع ل  بغلري       ،لعه  ا  الس أرا  راألخضه :قأل

فرفلع   ، نلك ايلتحققت الث لأء بهليا اللعلن      :فيرحى اهلل تعلأ  ىل  القلل    ،ىلذن خب 

 .يدي  رلعن يايد لع ًأ كثريًا ر ّمن فري  بلسأن فاد  ىلبرااد  

 ء عرفت حتى تؤّمن على دعأئيف ؟  ّ  ايف :فقأل ىلبرااد  لفري 

فلّ أ عثر  ريقطت عن ظهر   ، نأ  فتخر بركوبك عليّف ،يأ ىلبرااد  :فقأل

 .( )(   اهلللع)ركأن يبب ذلك من يايد  ،عظ ت خجليت



فليخرب  الّراعليف    ،كأنت  غ أم  ترعى بر  الفلرا    ن ىلمسأعد   :خر 

 ،فسليل خّبل  علن يلبب ذللك      ، نهأ ال ترره املأء من اي  املرلرعة م لي كليا يوملأً    

 !!ي  غ  ك ف نهأ جتدبك عن يبب ذلك  ،يأ ىلمسأعد  :ف ال ربربئد  رقأل

 ايا املأء ؟  ال ترربه من  :فقأل هلأ

 د يقتل  ا لأ   مللح  يب  قد بلغ أ  ن رلدك احلسه  :فقألت بلسأن فاد 

 .ف حن ال نرره من اي  املررعة حانًأ علد  ،عطرأنًأ

يقتلل  لعله  ال  السل أرا  راألخضله راق ئل         :فقألت ،فسيهلأ عن قأتل 
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الله  العن قأت  احلسه  :فقأل ىلمسأعد  ، ععه
( ). 



فلّ لأ ربلأء    ،كأن ذا  يوم يأئرًا رمع  يوالع بلن نلون     ن مويى  :خر 

ريلأل   ،ردخل  احلسلك آ خربلدل     ،رانقطع اراك  ،ىل   خا كرب ء اخنرق نعل 

 ء حدث مّ يف ؟  ّ  ايف ،ىلهليف :فقأل ،دم 

 .فسأل دمك موافقة لدم  ،را أ يسفك دم  ،فيرحى ىللد   ن ا أ يقت  احلسه

 حلسه ؟خّه رمن يكون ا :فقأل

 .رابن عليف املرتضى ، د املاطفىملح او يب  :فقد  ل 

 رمن يكون قأتل  ؟ :فقأل

 ،رالطري آ اهلواء ،رالوحوش آ القفأخ ،او لعه الّس ك آ البحأخ :فقد 

 ،ر ّملن يوالع بلن نلون عللى دعأئل        ،فرفع مويى يديل  رلعلن يايلد ردعلأ علدل      

 .(5)رمضى لرين 



قلت ألبليف عبلد اهلل    :قأل ،خر  آ كأم  الايأخا  بأإلي أد ىل  بريد العجليف

:   خربنليف علن ىلمسأعدل  اللي  ذكلر  اهلل آ كتأبل  حدل          ،يأ ابلن خيلول اهلل 

   َنِبدًّلأ  صأِدَق اْلَوْعِد َركأَن َخُيواًل َراْذُكْر ِفيف اْلِكتأِه ىلْي أِعدَ  ىلنَُّ  كأَن :يقلول 

 .؟ ف ن ال أس ياع ون  ن  ىلمسأعد  بن ىلبرااد  برااد  كأن ىلمسأعد  بن ىل
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رىلن ىلبرااد  كأن حّجة هلل قأئلدًا   ،ىلن ىلمسأعد  مأ  قب  ىلبرااد  :فقأل 

 ف   من  خي  ىلمسأعد  ىلذن ؟ ،صأحب اريعة

 ف ن كأن ربعلت فداك ؟ :قلت

بعثلل  اهلل ىل  قوملل  فكلليبو  رقتلللو    ،ذاك ىلمسأعدلل  بللن حاقدلل  اللل يبّ  :قللأل

فقأل  ،فورّب  ىللد  يطأطأئد  ملك العياه ،فغضب اهلل علده  ل  ،ا رربه ريلخو

ررّبهلذ خه العلاة ىللدلك ألعليه      ،يأ ىلمسأعد   نأ يلطأطأئد  مللك العلياه    :ل 

 .قومك بينواإ العياه ىلن اات

ف لأ   :فيرحى اهلل ىللد  ،ال حأربة ليف آ ذلك يأ يطأطأئد  :فقأل ل  ىلمسأعد 

 حأربتك يأ ىلمسأعد  ؟

رحمل للد  ،ىلنللك  خللي  املدثللأق ل فسللك بألربوبّدللة   ،يللأ خّه :عدلل فقللأل ىلمسأ

ر خلرب  خلقلك حيلأ تفعل   متل  بأحلسله بلن علليف          ،رألرصلدأئ  بألواليلة   ،بأل بوة

 رىلنك رعد  احلسه  ن تكّر  ىل  الدندأ حتى ي تق  ب فس  مّمن  ،من بعد نبدهأ

تق  ممن فعل  ذللك   فحأربيت ىللدك يأ خه  ن تكّرنيف ىل  الدندأ حتى  ن ،فع  ذلك ب 

فهلو يكلّر ملع     ،فوعد اهلل ىلمسأعد  بلن حاقدل  ذللك    ،بيف مأ فع  ك أ تكّر احلسه

احلسه بن عليف 
( ). 

ىلن ىلمسأعدل    :قلأل  رخر  آ عل  الررائع بأإليل أد ىل   بليف عبلد اهلل    

 صلأِدقَ  راْذُكْر ِفيف اْلِكتأِه ىِلْي أِعدَ  ىِلنَُّ  كأَن :الي  قأل اهلل عا ررب  آ كتأب 

                                                

، (02 /22)ر( 44/528)ر( 2/220 )، ع   حبأخ األنلواخ  (22)خاربع كأم  الايأخا    (   )

 (.2 2)قا  األنبدأء   



441    

 

بلل  كللأن نبّدللًأ مللن  ،  يكللن ىلمسأعدلل  بللن ىلبللرااد  َنِبدًّللأ اْلَوْعللِد َركللأَن َخُيللواًل

فيتلأ    ،بعث  اهلل عا ررب  ىل  قوم  فيخير  فسلخوا فررة خ يل  ررربهل    ،األنبدأء

ليف  يلوة حيلأ    :فقأل ،ىلّن اهلل رب  رب ل  بعثذ ىللدك فُ رنيف حيأ اات :ملك فقأل

يا ع بأحلسه 
( ). 

 ن ىلمسأعد  كلأن خيلواًل    :ي أد ىل   بيف باري عن  بيف عبد اهلل رفد  بأإل

فيتلأ  خيلول ملن خه     ،يّل  علد  قومل  فقرلررا ربللدة رربهل  رفلررة خ يل        ،نبدًأ

رقد  مرنيف  ،قد خ يت مأ ص ع بك :ريقول ،خّبك يقرئك الّس م :العأمله فقأل ل 

 .(5)ةيكون ليف بأحلسه بن عليف  يو :فقأل ،ف رنيف حيأ اات ،بطأعتك



ف ر ذا  يوم رالو   ،خر   ن يلد أن كأن بلس على بسأط  ريسري آ اهلواء

 ،فيداخ  الري  بسأط  ث ث درخا  حتى خلأر السلقو    ،يأئر آ  خا كرب ء

   يك يت ؟ :فقأل يلد أن للري  ،فسك ت الري  رنال البسأ  آ  خا كرب ء

 !! ىلن ا أ يقت  احلسه  :فقألت

 رمن يكون احلسه ؟ :فقأل

 .رابن عليف الكراخ ، د املختأخملح او يب  :فقألت

 رمن قأتل  ؟ :فقأل

                                                

، ركأم  الايأخا    (44/542)ر( 2/211 )، رحبأخ األنواخ (88/ )خاربع عل  الررايع (   )

 (.  2)، رقا  األنبدأء للجاائر    (2/522)، رريأئ  الردعة (24)

 (.44/558)خاربع حبأخ األنواخ (  5)
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فرفع يلد أن يديل  رلع ل  ردعلأ     ،لعه  ا  الّس أرا  راألخا يايد :قألت

 .( )فهّبت الري  ريأخ البسأ  ،ر ّمن على دعأئ  اإلنس را ن ،علد 



علن   يليلت القلأئ     :قلأل  ،يلعد بلن عبلد اهلل   رخر  آ اإلحتجأج علن  

 طللع اهلل علدهلأ    ،الي  احللررر ملن  نبلأء الغدلب      :قلأل   كهلدع  تيري  

رذللك  ن زكريلأ يليل اهلل خّبل   ن يعل ل         د مللح  عبد  زكريأ ثل  قالهأ عللى   

 فكللأن زكرّيللأ ىلذا ذكللر ،فعّل لل  ىلّيأاللأ فللياب  علدلل  ربربئدلل   ، مسللأء اق سللة

رىلذا ذكلر ايل     ،ُيّرَ  ع   اّ   راجنلى كربل   رفأط ة راحلسن  دًا رعلّدًأ ملح

 .احلسه خ قت  العربة ررقعت علد  البهرة

ىلهليف مأ بأليف ىلذا ذكر   خبعلة مل ه  تسلّلدت بيمسلأئه       :ذا  يوم فقأل 

فينبللي  اهلل تبللأخك  ،رىلذا ذكللر  احلسلله تللدمع عللدذ رتثللوخ زفرتلليف  ،مللن ا للوميف

راهللأء ال ك العلرتة     ،فألكلأر ايل  كلرب ء    ،ع كهلد  :فقأل ،رتعأ  عن قّات 

 .رالاأد صرب  ،رالعه عطر  ،رالدأء يايد راو ظأ  احلسه ،الطأارة

رم لع فلدهن ال لأس ملن      ،فلّ أ مسع ذلك زكريأ   يفأخق مسلجد  ث ثلة  يلأم   

ىلهللليف   تفجللع خللري  :ركللأن يرثدلل  ،ر قبلل  علللى البكللأء رالّ حدللب ،الللدخول علدلل 

ىلهلليف   تللبس علّدلًأ    ! ىلهلليف   ت لال بللوني الي  الرزيلة بف أئل        ! عدع خلقك بولد  

 !ىلهليف   حت  كربة اي  املادبة بسأحته أ ! رفأط ة ثدأه اي  املادبة 

ف ذا خزقت د  فأفتّ يف  ،ىلهليف اخزقذ رلدًا تقّر ب  عدذ على الكرب :ث  كأن يقول

                                                

 (.44/544)خاربع حبأخ األنواخ (   )
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اهلل بدلى رفجعل    فرزقل    ، دًا حبدبلك بوللد   ملح ك أ تفجع ،ث   فجعذ ب  ،حبّب 

 .( )كيلك ركأن د  بدى يتة  اهر رد  احلسه  ،ب 



ف للّررا  ،كللأن يللأئحًأ آ الللرباخ  رمعلل  احلواخيللون      ن عدسللى  :خر 

   :فتقّدم عدسلى ىل  األيلد فقلأل لل      ،بكرب ء فر را  يدًا كأيرًا قد  خي الّطري 

ىلنليف     :فقأل األيد بلسلأن فالد    ،فد  ربلست آ ايا الطري  رقأل ال تدع أ منر

 . دإ لك  الطري  حتى تلع وا يايد قأت  احلسه 

 رمن يكون احلسه ؟ :فقأل عدسى 

 .رابن عليف الوليف ، د ال يب األميفملح او يب  :قأل

 رمن قأتل  ؟ :قأل

 ،خاوصًأ  يأم عأاوخاء ،قأتل  لعه الوحوش راليبأه رالّسبأإ  عع :قأل

فت ّحلى   ،يل  رلعلن يايلد ردعلأ علدل  ر ّملن احلواخيلون عللى دعأئل          فرفع عدسلى يد 

 .(5)األيد عن طريقه  رمضوا لرينه 

ك ت مع  ملري امللؤم ه    :رخر  آ  مأليف الادرق بأإلي أد ىل  ابن عبأس قأل

                                                

، ىلخالللأد القللللوه  (25/12)ر( 44/554)، رحبلللأخ األنلللواخ  (5/424)خاربلللع اإلحتجلللأج  (   )

، م أقللب ابللن اهرااللوه  ( 5/42)، ك للأل الللّدين (582)، دالئلل  اإلمأمللة   ( 5/45)

تتلأبع  : انكرلف، رالُبهلرة  : ، رمع ى ُيرِّ  ع ل  ا ل   (25 )، م تخب التواخيا   (4/14)

 . خرج نفس  بعد مد  ىليأ : ال فس، رزفر

 ".اليئأه : " ، رظّ يف قّو  بيّن اليبأه تاحدف، رالّاواه(44/544)نواخ خاربع حبأخ األ(  5)
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 فلّ أ نال ند وني بر  الفرا  بكى طويً  حتى يألت  ،آ خرررب  ىل  صفه

نفس عليف بدد  لقد حلدثذ الالأدق املالدق    رالي   :رقأل ،الدموإ على صدخ 

 راللي   خا كللره ربلل ء ، نلليف يلليخااأ آ خررربلليف ىل   الل  البغلليف علد للأ، 

هأ لرىلنل  ،أط ةلد فل لد  ررلل لن رلل لً  مللر خربلبعة عرلري ه لهأ احلسلدلدفن فلي

قعة لرمه ربلقعة احلليكر بلأ تلره رب ء ك ليكر  خا كلة تل أرا  معررفليف السللف

 .ملقدسبدت ا

فلو اهلل ملأ َكلِيبُت رال     ،يلأ ابلن عبلأس اطللب آ حوهللأ بعلر الظبلأء        :ثل  قلأل  

 .لونهأ لون الاعفران ،رايف مافرة ،ُكّيبُت

فقلأل   ،ت عة على الالفة الليت رصلفهأ   ملج فطلبتهأ فوربدتهأ :قأل ابن عبأس

 :يهررل ىللدهأ فح لهأ رمّشهأ رقأل ث  قأم  ،صدق اهلل رخيول  :عليف 

  تعل  يأ ابن عبلأس ملأ الي  األبعلأخ ؟ الي  قلد مّشهلأ عدسلى بلن           ،هأايف ايف بعد 

ت عة رالليف ملللج فللر ني اأا للأ الّظبللأء ،رذلللك  نلل  مللّر بهللأ رمعلل  احلواخيللون ،مللري 

فبكلى ربكلى احلواخيلون رال  ال      ،فجلس عدسى رربللس احلواخيلون معل     ،تبكيف

 !!يدخرن   ربلس ر  بكى 

 مأ يبكدك ؟ ،يأ خرح اهلل ركل ت  :فقألوا

   تعل ون  ّ   خا اي  ؟ :قأل

 .ال :قألوا

رفلرر احللّرة الطلأارة     الي   خا يقتل  فدهلأ فلرر الّريلول  دلد        :قأل

ألنهللأ طد للة الفللرر   ،فدهللأ طد للة  طدللب مللن املسللك   ،البتللول اللبدهة  ملليف ريلحللد  

فهي  الّظبأء تكّل ذ رتقلول   ،راكيا يكون طد ة األنبدأء ر رالد األنبدأء ،املسترهد



441    

 

رزع ت  نهأ رم لة آ الي     ،آ اي  األخا اوقًأ ىل  تربة الفرر املبأخك ىلنهأ ترعى

اي  بعر الظبأء على الي    :ث  ضره بدد  ىل  اي  الّاريان فرّ هأ رقأل ،األخا

الللله  فيبقهللأ  بللدًا حتللى يرلل هأ  بللو  فدكللون للل  عللااء      ،الطدللب ملكللأن حردرللهأ 

 .( )ريلوة

فدهلأ  امنحل    ،تقريبًأ ربعثة نبّد أ    به نبّوة عدسى مخسة قررن تفا

غلدري ىل  الكتلب   رتطّرقلت  يلد  التّ   ،خيلومهأ ر  يبلَ  ىلاّل بعلض   ربوار اللّديأنأ   

فقلد   ،ر ّكلداأ  األنبدلأء  احلقأئ  اليت غريهأ تلك راألحكأم فدهأ ىلاّل قلدً  من 

 .رتواخثواأ ب حو من اإلعأل ،ظّلت عألقة آ ذا ّدة  ممه 

حتوز ع أصلر اإللفلأ  راقللود حرّيلة بلين       رىلّن قضّدة مث  قضّدة احلسه 

رالبللّد  ّنهلل  كللأنوا يسللتعظ ون نبللي قتلل  رلللد نلليب رخللر الّامللأن   ،تسللبقهأ  صللدا اأ

رىلّن بقأء  صداء الهأدت  ىل  عهلد قريلب ملن املقتل       !! املوعود ريستفظعون خطب  

 !!لى عظ  احلأدثة مع اندثأخ كثري من األحكأم رالتعألد  لدلد  ع

 ،خرايلب الّديأنلة الّ الرانّدة درن الدهودّيلة    نعترباأ ملن  نعثر على  خبأخ خّب أ ر

ربألّتللأليف فلل ن الفرصللة آ   ،زم ّدللًأ اللو  قللره األنبدللأء ىل  نبّد للأ   فأملسللد  

مضلأفًأ ىل  تكلّت  الدهلود عللى العقأئلد       ،اإلحتفأظ بأحلقأئ  آ اللّياكرة تكلون  كلرب   

                                                

، ( 25/50)ر ( 44/525)، رحبأخ األنواخ    (222)خاربع  مأليف الردا الّادرق (   )

، رقلد  رخد مللختارًا ريلديتيف    (5/225)، ك لأل اللّدين   (44  ر  42  /2)راقرايج 

 .متأم اقرب
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بدد  ّن أ جنلد آ   ، ّمة حتبس احل  ب حكأم حّتى ُعّد ذلك من مسأتهأ فهيف ،راحلقأئ 

قلد  ّكلد    رالبلّد  ن يكلون مويلى     ،مطأر  كتب أ القّد ة  صلول تللك احلقلأئ    

 .رارح هل  تفأصد  احلأدثة البكأء على اإلمأم احلسه  للدهود فضَ 

 يلأ  :رقلد قلأل   آ حلدي  م أربلأة مويلى     : ع البحلرين مللج  فقد رخد آ

 ؟م  على يأئر األ   دملح   فضلت  مة خّه

 .فضلته  لعرر خاأل :فقأل اهلل تعأ 

 .رمأ تلك اقاأل اليت يع لونهأ حتى رمر بذ ىليرائد  يع لونهأ :مويى قأل

را  عللة  ،را هللأد ،جراحللل ،ومرالّالل ،رالاكللأة ، ةالّالل :تعللأ  قللأل اهلل

 .رالعأاوخاء ،رالعل  ،رالقررن ،را  أعة

 ؟رمأ العأاوخاء  يأ خّه :مويىقأل 

اء على مادبة رلد اة رالعراملرثّد  د ملح البكأء رالتبأكيف على يب  :قأل

ني عبدد  آ ذلك الاملأن بكلى  ر تبلأكى رتعلاّ     يأ مويى مأ من عبد من ،املاطفى

 رملأ ملن عبلد  نفل  ملن مألل  آ       ،فدهلأ  ثأبتلأً  ةركأنت ل  ا ّ  على رلد املاطفى ىلاّل

لل  آ داخ اللدندأ    ربأخكلتُ  ىلاّل  ر دي لأخاً  دخا ًأ رغري ذلك ب ت نبد  طعأمًأة ابن ّبملح

تليف ررب لليف ملأ ملن     رعّا ،رغفلر  لل  ذنوبل     آ ا  لة  الدخا  بسبعه ركأن معأفًأ

ركتلب لل     رغلري  قطلرة راحلدة ىلالّ    خرب   ر امر ة يأل دمع عد د  آ يوم عأالوخاء 

 .( )ة اهددء ربر مأ

ر  نعثر على راخدة  ،تيخيا الدهود  من ذلك عه رال  ثرىلاّل  ّن    يرد آ ال

                                                

  (2/402.)الطربيف  خاربع ملج ع البحرين للردا(   )
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رعدلع ملأ    فقد تكّت وا على مأ خيتّ  بلأل يب اقلأمت    ، ر اأخدة آ ايا ا أل

ىلاّل  ّنل  ظهلر     ،يتعّل  ب  ىلاّل ال لاخ الدسلري مّملأ يل دخرب  آ كل لأ  كعلب األحبلأخ       

ركللأن  ،قريللب مللن اإليلل مخرايللب الّديأنللة ال اللرانّدة املتعّلقللة بكللرب ء ىل  عهللد 

مؤّكدين بليلك  صلألة كلرب ء آ     ،بعض كبأخ األحبأخ يعربون عن عل ه  بألوقعة

 .الرتاث الّ ارانيف ريأئر الّديأنأ 

رقللد خر  عللن كعللب األحبللأخ حلله  يللل  آ  يللأم خ فللة ع للر بللن اقطللأه   

  فاأخ كعب خيلربا  ،رربع  ال أس يسيلون  عن امل ح  اليت تظهر آ رخر الامأن

ر عظ هللأ فت للة  :ثلل  قللأل ،بلينواإ األخبللأخ رامل حلل  رالفللظ اللليت تظهلر آ العللأ   

راليف الفسلأد اللي      ر اّداأ مادبة ال ُت سى ىل   بد اآلبلدين مالدبة احلسله    

َظَهَر اْلَفسأُد ِفيف اْلَبرِّ َر اْلَبْحِر ِب أ َكَسَبْت  :ذكر  اهلل تعأ  آ كتأب  ا دد حد  قأل

  ر  ،رىلمنأ فت  الفسأد بقت  اأبد  بن ردم رخت  بقتل  احلسله    أِسَ ْيِد  ال َّ

! ال تعل ون  ن  يفت  يوم قتل   بواه الّس أرا  ريؤذن الس أء بألبكلأء فتبكليف دملًأ    

 .ف ذا خ يت  احل رة آ الّس أء قد اختفعت فأعل وا  ن الّس أء تبكيف حسد ًأ

بكليف دملًأ لقتل  األنبدلأء مّملن        ال تفع  الس أء كليلك رال ت  ،يأ كعب :فقد 

 كأن  فض  من احلسه ؟

رىلنل  يقتل     ،رىلن  ابن يدد املريلله  ،ربك  ىلن قت  احلسه  مر عظد  :فقأل

راللو  رال حتفللف فدلل  رصللّدة ربللد  خيللول اهلل  ،ع ندللة مبللأخزًة ظل للًأ رعللدرانًأ

فلو اللي  نفلس كعلب بدلد        ،يليب  بعرصلة كلرب ء    ،مااج مأئ  ربضعة ملن حل ل   

كد   زمرة ملن امل ئكلة آ السل أرا  السلبع ال يقطعلون بكلأءا  علدل  ىل  رخلر         لتب

رمللأ مللن نلليّب ىلاّل ريلليتيف ىللدهللأ   ،رىلن البقعللة اللليت يللدفن فدهللأ خللري البقللأإ   ،الللدار
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رلكللرب ء آ كلل  يللوم زيللأخة مللن امل ئكللة را للن   ،ريارخاللأ ريبكلليف علللى ماللأب 

ون  لف ملك يبكون عللى احلسله   ف ذا كأنت لدلة ا  عة ي ال ىللدهأ تسع ،راإلنس

 .رييكررن فضل 

رآ  ،رآ األخا  بلأ عبلد اهلل املقتلول    ،رىلنل  يسل ى آ الّسل أء حسلد ًأ املليبوح     

رملن اللدل     ،رىلن  يوم قتلل  ت كسلف الرل س بأل هلأخ     ،البحأخ الفرر األزار املظلوم

رتدكلدك   ،رمتطر الس أء دمًأ ،رتدرم الظل ة على ال أس ث ثة  يأم ،ي خسف الق ر

رلو ال بقّدة من ذخيت  رطأئفة من ادعت  اليين يطلبون بدمل    ،ا بأل رتغط   البحأخ

 .رييخيرن بثيخ  لاب اهلل علده  نأخًا من الّس أء  حرقت األخا رمن علدهأ

كلينك  تتعجبلون حيلأ  حلدثك  فدل  ملن  ملر احلسله          ،يلأ قلوم   :ث  قلأل كعلب  

،  يكون من  رل اللدار ىل  رخلر  ىلاّل رقلد    رىلن اهلل تعأ    يرتك اداًأ كأن  ر

رملأ ملن نسل ة خلقلت ىلاّل رقلد خفعلت ىل  ردم آ علأ  اللّيخ          ،فّسر  ملويلى  

رلقد عرضت علد  اي  األمة رنظر ىللدهأ رىل  اخت فهلأ رتكألبهلأ    ،رعرضت علد 

يأ خه مأ هللي  األملة الاكّدلة ربل ء اللدندأ رال         :فقأل ردم ،على اي  الدندأ الّدندة

ريلدظهررن   ،ىلنهل  اختلفلوا فأختلفلت قللوبه      ،يلأ ردم  :ض  األم  ؟ فقلأل لل    ف

 د ملح رىلنه  يقتلون فرر حبديب ،الفسأد آ األخا كفسأد قأبد  حه قت  اأبد 

 ،مقتل  احلسله رمالرع  ررثلوه  ملة ربلد  علدل         ثل  مثل  آلدم    ،املاطفى

إلنتقأم ك أ قتلوا يأ خه ابس  علده  ا :فقأل ،ف ظر ىللده  فررا  مسوّدة رربواه 

فرر نبدك الكري  
( ). 

                                                

ب ي أد  ىل  يأ  بن  بيف (  2 )رخر  آ  مأليف الادرق   (. 2 42/2)خاربع حبأخ األنواخ (   )
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 :رفد  ب ي أد  ىل  بدى بلن ميلأن علن ىلملأم للبذ يللد  علن  الدأر هلل  قلألوا          

 :فوربدنأ فدهأ مكتوبًأ ،رم فدخل أ ك دسة من ك أئسه غارنأ ب د الّر

 احلسلللللأِه يلللللوَم ِ ربلللللدِّ َةالللللفأَعد ًأَسلللللعرلللللرال قتللللللوا ُحو َمررُبللللل  َي

 ايا آ ك دستك ؟فسيل أ م ي ك   :قألوا

 .( )قب   ن يبع  نبّدك  بث مثاة عأم :قألوا

غارنأ غلااة ريلبد أ يلبدًأ     :رذكر آ كتأه الدأقو   ّن عبد اهلل بن الافأخ قأل

 خربنليف  بليف    :ركأن فده  ادا من عق ء ال اأخني فيكرم أ  ر حسّ أ ىللد  فقأل ل لأ 

                                                
 

ىلن آ كتأب لأ  ن خربلً  ملن رللد مللح د خيلول اهلل       : مسعلت كعلب األحبلأخ يقلول    : ربعدة قأل

      ،ف لّر ب لأ    ُيقت ، رال بّف عرق دراه  صحأب  حتى يلدخلوا ا  لة فدعلأنقوا احللوخ العله

 .نع : او ايا ؟ قأل: ال، ف ّر ب أ احلسه، فقل أ: فقل أ او ايا ؟ قأل احلسن 

، ربرلأخة املالطفى   (44/554)، رحبأخ األنلواخ     ( 2 )خاربع  مأليف الردا الّادرق (   )

  (50 .) 

: بسل د ىل  يللد أن األع لي قلأل    ( 44/554)، رحبأخ األنواخ (22)رخر  آ مثري األحاان   

الله  اغفر لليف، ر نلأ  علل   نلك ال تغفلر، فسليلت        :  أ  نأ آ الطوار  يأم املوي  ىلذا خرب  يقولبد

ىل  يايلد عللى طريل      ك لت  حلد األخبعله الليين دللوا خ س احلسله       : عن السلبب فقلأل  

الّرللأم، ف ال للأ  ّرل مرحلللة خحل للأ مللن كللرب ء علللى ديللر لل اللأخني رالللر س مركللوز علللى خملل ،  

 :رحنن نيك ، ىلذا بكف على حأئ  الدير يكتب علد  بقل  حديد يطرا بدم فوضع أ الطعأم

الللللللفأعة ربلللللللد  يلللللللوم احلسلللللللأه   يرربلللللللو معرلللللللرال قتللللللللوا حسلللللللد أً  

 .فجاع أ رباعًأ اديدًا، ر اوني بعض أ ىل  الكف لديخي  فغأبت فعأد  صحأبيف

ن ك أئسله   غارنأ بل د اللررم فيتد لأ ك دسلة مل     : رحّدث عبد الردن بن مسل  عن  بد   ن  قأل

ء مكتوه، فسيل أ  نأيأ من  ا  الرأم يقر رن بألّررمدة فل ذا   قريبة من القسط طد دة رعلدهأ ايف

 .او مكتوه ايا البدت
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 د العربليف بث مثالة   مللح   عن ربأئ   نهل  حفلررا آ بل د اللررم حفلرًا قبل   ن يبعل       

 :ًا علد  مكتوه بأملس د ايا البدتفيصأبوا حجر ،ي ة

احلسلللللأِه يلللللوَم ِ ربلللللدِّ الللللفأعَة يرربلللللو معرلللللرال قتللللللوا حسلللللد أً   

راملس د ك م  رالد اد  
( ). 

ملع ايل      رترّدد خلرب  ،لجلة آ تأخيا ال اأخنيملج ت  صداء خرب املقت ربقَد

رقلد دّرن التليخيا بعلض     ،كّبلأخ الّ الأخني   عللى  لسل ة    ا  بدت  ر ال يب 

ضره ب  املث  آ الب غة ُي ،خطدب ربأاليفراو  ،األيأد قس بن يأعدة حأال  

ر رَّل  ،راو  رَّل من رمن بألبعل  ملن  ال  ا أالدلة     ،راملوعظة احلس ة ،راحلك ة

 ركأن يعرر!! ة ي ة ارُيقأل  ّن  عّ ر يّت  ،من توكَّي على يدف  ر عاأ آ خطأب 

ألال   ركلأن يقلول    ،بأمس  رنسب  ريبرر ال أس خبرررب  ري تظر ظهوخ  ال يب 

ىلذا ذكلر    ركلأن الل يب    ،ىلن هلل دي ًأ خري من اللدين اللي   نلت  علدل      :ا أالّدة

 ". برر يوم القدأمة  مة رحد   " :لأترح  علد  رق

لبد لة  ا"  :رملن  قوالل    ،عظ  ال لأس رركأن يستع   التقدة رييمر بهأ آ خ ل 

ركأن يتكل  حيأ  ،ركأن ال يستودإ دي    حدًا" رالد ه على من  نكر  ،على املدَّعيف

 .للخوا  رال يستدخك  ىلاّل ،خيفى مع أ  على العوام

 رالدة الل يب   قبل  أل ّبوة اقأمتة   ببن يأعدة األيأدني تكّل ىلن قسريررني 

 .ردعى ب  لإليتسقأء ،بعرر ي ه آ عرفأ 

ركلأن   ،علن ا لأخرد بلن امل ليخ العبلد       :ب رل  بليف طأللب  آ م أقل فقد خر  

                                                

 (.44/552)، رحبأخ األنواخ (28)خاربع مثري األحاان   (   )
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فقلأل   .نيب اهلدني  تتك خربأل يأ :يقول ،فييل  عأم احلديبدة ر نرد اعرًا ًأنارانّد

 فدك  من يعرر قس بن يأعدة األيأد  ؟    :خيول اهلل 

غلري  نليف ملن بدل ه  علأخر خبلرب         ،خيلول اهلل نعرفل     أ يلأ كّل :ا أخرد :فقأل

  .ثر راقف على  

  . خربنأ :فقأل يل أن

ىل   ،رقد خرج ملن نلأد ملن  نديلة  يلأد      ًألقد اهد  قّس ،خيول اهلل يأ :فقأل

فوقلف آ ىلضلحدأن لدل      ،رالو مرلت   ب جلأد    ،رمسر رغدأد ،ضحض  ذ  قتأد

اللله   "  :فدنو  م ل  فسل عت  يقلول    ،رىلصبع  رربه  ا  الس أء خافعًأ ،كألر س

 ، د رالث ثلة احملأمدلد معل    مللح  ضله امل رعلة حبل    راألخ ، أرا  األخفعلة الّس خّه

مسيف الكللد    ،رربعفر رمويى التبعة ،رالعلِدِدن األخبعة رفأط  راحلس ه املس عة

أة رملللح ،دخيللة األنأربدلل  ،رالطريلل  املهدعللة ، رلاللك ال قبللأء الرللفعة  ،الضللرعة

 ّرل  فهل   ،علدد نقبلأء بلذ ىليلرائد      ،أدقيف القد الّا ،رنفأة األبأطد  ،األضألد 

رهل  ملن   ،فأعةربه  ت أل الّر ،رعلده  تقوم السأعة ،را  نهأية ال هأية ،البداية

 ."ىليق أ غدثأ مغدثأ  .اهلل فرا الطأعة

 :ث   نري يقول ،دأ رملح  من ع ر  رلو بعد أل لدتذ مدخكه  :ث  قأل

 للللللللللللللأكّتُم لللللللللللللللُ  لللللللللللللللدَس ًأَسللللللللللللَق قللللللللللللسٌّ  قسللللللللللللَ 

 يلللللللل ة   لفلللللللليف عللللللللأَش لللللللللو

 

 مأيللللللللللللَيم هللللللللللللأ  يلللللللللللللَ   

  دلللللللللللدًا  قللللللللللليفُي ىحّتللللللللللل 

 

  لللللللللللللللللللأَكاحُل قبلللللللللللللللللللأَءرال ُّ

  دلللللللللللد    صلللللللللللفدأءُ   ُاللللللللللل  

 

  أالّسللللللل ملللللللن حتلللللللَت  فضلللللللُ 

 علللللللللل ه ُ  تع للللللللللى العدللللللللللونُ   

 

 ىَ لللللللللللللَع ضلللللللللللدأءال  رُاللللللللللل
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 ا ذكللللللللللَر ب للللللللللأٍس لسللللللللللُت

 

 ( )عللللللللللأالّر  حللللللللللّ  ىحّتلللللللللل

                                                 

رقللد خر  كتللب احلللدي  (. 21/42)، ع لل  البحللأخ (518/ )ابللن اهرااللوه خاربللع م أقللب (   )

ك لأل  :   الريفء الكثري عن فضلل  ر رخ   خبلأخ  مفّاللة، فراربلع عللى يلبد  املثلأل       رالرتارب

 ،(1/522 )األنللللواخ حبللللأخ ر، (22 -24 /5)ك للللا الفوائللللد ر، (22 -22 / )الللللدين 

رمعرفتل   ن الل يب   تل   بلل  ملن حك   ر م،222   يل ة    (4 2) قس  األع م، امل جد،ر

  ،  عن  بيف ربعفلر  ف :رياغيف ىللد  مسع كأن يسيل من يقدم علد  من  يأد عن حك 

ذا  يلوم بف لأء الكعبلة يلوم افتلت  مكلة، ىلذ  قبل  ىللدل  رفلد فسللَّ وا            بد لأ خيلول اهلل   : قأل

فهل  ع لدك  علل     : قلأل . رفد بكر بن رائل  : قألوا. َمْن القوم ؟: علد ، فقأل خيول اهلل 

 . مأ : ف أ فع  ؟ قألوا: قأل. نع  يأ خيول اهلل: قألوا يأد  ؟من خرب قس بن يأعدة األ

؛ كلينيف  ُكل ُّ َنْفلٍس َذاِئَقلُة اْلَ لْو ِ    احل د هلل خه امللو  رخه احلدلأة   : فقأل خيول اهلل 

 نظر ىل  قس بن يأعدة األيأد  راو بسوق عكأظ على عل  لل   دلر، رالو خيطلب ال لأس       

ا، فل ذا مسعلت    ىلربت عوا  يهأ ال أس، فل ذا اربت علت  فينالتوا، فل ذا  نالّت  فلأمسعو      : " ريقول

فعوا، ف ذا رعدت  فأحفظوا، ف ذا حفظت  فأصدقوا،  ال  ن  من عأش مأ ، رمن ملأ  فلأ ،   

يقف مرفوإ، رمهأد موضوإ،  ،رمن فأ  فلدس بآ ؛ ىلن آ الس أء خربًا، رآ األخا عربًا

 .رجنوم متوخ، رلد  يدرخ، رحبأخ مأء ال تغوخ

، مأليف  خني ال لأس يليابون فل  يرربعلون ؟     بلف قس مأ ايا بلعب، رىلن من رخاء ايا لعجبأ

بللف قلس ميد لًأ غلري كأذبل   ن هلل دي لًأ الو خلري ملن           . خضوا بأملقأم فيقأموا ؟  م تركوا ف أموا ؟

 ." الدين الي   نت  علد 

ا  فدك  : قأل  ،"برر يوم القدأمة  مة رحد   ،ًأخح  اهلل قّس: " ثّ  قأل خيول اهلل 

 :مسعت  يقول: ؟ فقأل بعضه   حد بسن من اعر  اداًأ

ل لللللللللللأ بالللللللللللأئر  ملللللللللللن القلللللللللللررنِ الللللللللللللللللللللللللياابَه آ األرلللللللللللللللللللللللللَه

 مللللللللللللللللللواخداً  أ خ يللللللللللللللللللُتمّللللللللللللللللللل

 

 لل للللللللللو  لللللللللللدس هلللللللللللأ ماللللللللللأدخ

 الللللللللللللللأقلللللللللللللللوميف حنَو ر خ يلللللللللللللللُت 

 

 ر األصللللللللللللأغر متضلللللللللللليف األكللللللللللللأبُر
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كلليلك آ بعللض األحللداث املهّ للة اللليت كأنللت بعللد رفللأة      رتكّللل  قللس  

ريلوم   ..كالّفه را  ل    ،الوقأئع احلأمسة آ تأخيا اإلمأملة رذكر  ،الّريول 

 ن  :قأل يعد بن  بيف رقأ  ،ففيف م أقب ابن اهرااوه!!  احلسه اإلمأم 

 :قس بن يأعد  األيأد  قأل قب  مبع  ال يب 

ْ ا َ لللل رآ يللللوِم ثللللأخرا باللللّفَهالللللبٌةمللللل ه  ُع املقلللللداَخ خّللللللَفَت

  بعللللللَد احلسلللللهُ  الثللللليخَ  رالتلللللامَ  

 

 ( ) ِتللى ُق  حّتللراحترللدرا علللى ابِ لل

اإلملأم     حأدثلة  مللج  رت حف  ّن  ايتخدم لفظيت الّثيخ رالقت  آ التعبري عن 

 ،رايف مفردا  تلّخل  احللدث بيبعلأد  اقأّصلة آ الفكلر الّرلدعيف       ،احلسه 

 ،ملن رللد    املهلد   اإلملأم  فقد ُقت  حّتى لام األخي بثيخ  ملن بعلد  عللى يلد     

دااّلن علللى  ّن حأدثللة الّطللف كأنللت متدارلللة معهللودة قبلل  رقوعهللأ بعهللد رالبدتللأن 

كتعلبري علن  صلداء احلأدثلة الليت       ،هأ للعأّملة ركأن بكيف اقوا  تفأصلدلَ  ،طوي 

 .ذلكعلى اوااد آ كتب التيخيا ر ،قت رقوعهأيَب

                                                
 

 املأضللللللللللللللليف ىللللللللللللللللليفّ  ال يرربلللللللللللللللُع

 

 رال مللللللللللللللللن البللللللللللللللللأقه غللللللللللللللللأبر

  نلللللللللللللللليف ال ملللللللللللللللللحأ   يق للللللللللللللللُت 

 

 صلللللللللأئر القلللللللللوُم صلللللللللأَخ حدُ للللللللللَة

 
 

: ، رمع ى ختلف املقداخ(44/540)، رع   حبأخ األنواخ (4/25)خاربع م أقب ابن اهرااوه (   )

ملن  : ربأزرا قدخا  رتعّدرا طوخا ،  ر كثررا حتى ال بد  بهل  مقلداخ رعلدد، رقولل  ثلأخرا     

الثوخان  ر من الثيخ، من قوهل  ثليخ  القتدل     قتللت قأتلل ، فل نه  كلأنوا يلدعون طللب دم         

رالتام الثيخ    طلبوا الثيخ بعد : ، ريؤيد  قول رمن قت  م ه  آ غارا  الّريول عث أن 

ألرب  من قت  م ه  آ ا    رصفه رغري ذلك،  ر املع ى  نه  قتللو    ذلك من احلسه 

 .حتى لام ثيخ 
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مكتوبلًأ آ كتلب   ذللك   رخّب أ يكون قلد رربلد   ،ر  يكن يوحى لقّس األيأد 

 ر  ّن  نقل  عن صأدقه مّتاً  بأملسد  عدسى بن مري   ،هأ عن ثقأت خأّصة قد رخث

، رقد مّر ب أ خرب  آ ايا ا أل.  

رملأ ُيلرني    ،لقد  ّثر  راقعة كرب ء عللى املكّونلأ  حيلأ فدهلأ األخا رالّسل أء     

 صدا اأ كتأه رمّلأ  ن طّبقت  ،رترّدد   صدا اأ آ عوا  اإلمكأن ،رمأ ال ُيرني

ركأنلت حأضلرة بتفأصلدلهأ آ طوايلأ      ،التكوين فقد طفل  بليكراأ كتلأه الّتلدرين    

 .القررن الكري 

بلل  رآ  ّرل كل للة  ،راملتللدّبر احلللاين بللد راأتهللأ آ كللّ  زاريللة مللن املاللحف

آ قلراءة   ر  يتلوانى الل يب    ،اْقلَر ْ : نالت على صلدخ نبّد لأ األعظل     

ك أ  ّن خرب املقتل  حأضلرال آ ريلأ  الفضلأئ       ،ارع رخرب م فضأئ  احلسه 

 .راألحكأم رالعرب رالقا  ملن تيّم  رتدّبر

الّريفء الكثري آ خاو  حتديد اآليأ  امليّرللة    ا  البدت رقد رخد عن 

  .رمن  اّ هأ ،راليت يّلطت الّ وخ على ربأنب املييأة راحلأدثة برهأدت  

 :رربوه القتأل مع  *

العدأايف بسل د  ىل  ىلدخيلس ملو  عبلد اهلل بلن ربعفلر علن  بليف         خر  آ تفسري 

َ َللْ  َتلَر ىِلَللى الَّلِييَن ِقدلَ  َلُهلْ  ُكف لوا         : ّن  قلأل آ تفسلري الي  اآليلة     عبد اهلل 

ْ  َة َررُتلوا الاََّكلأَة َفَل َّللأ ُكِتلَب َعَللْدِهْ  اْلِقَتلأُل ىلَذا َفِريل ال ِمللْ هُ      َ ْيلِدَيُكْ  َرَ ِقدُ لوا الاَّل َ   

 َيْخَرْوَن ال َّأَس َكَخْرَدِة اللَِّ  َ ْر َ َادَّ َخْرَدًة َرَقأُلوا َخبََّ أ ِلَ  َكَتْبَت َعَلْدَ أ اْلِقَتلأَل َللْوالَ  
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قلأل   ،فل ن معل  ال الر رالّظفلر     ىل  خررج القلأئ    :َ خَّْرَتَ أ ىلَلى َ رَبٍ  َقِريب 

َخْدرال ِلَ ْن اتََّقى ُقْ  َمَتأُإ الدُّْنَدأ َقِلد ال َراآلِخَرُة :اهلل
( ). 

 ُكف وا َ ْيِدَيُكْ  َرَ ِقدُ لوا الاَّل ةَ   :آ قول  رفد   يضًأ عن  بيف عبد اهلل 

َفَل َّأ ُكِتلَب َعَللْدِهُ     :قلت ، مر  اهلل بألكف نالت آ احلسن بن عليف  :قأل

ا  ن كتلب اهلل علدل  رعللى  ال  األخ     ،نالت آ احلسه بلن علليف   :قأل اْلِقتأُل

 .(5)يقأتلوا مع 

ييلت  بلأ عبلد اهلل    :رآ نوادخ عليف بن  يبأ  عن احلسن بن زيأد العّطأخ قأل

   عن قول اهلل عا ررب      َلْ  َتَر ىلَلى الَِّييَن ِقدلَ  َلُهلْ  ُكف لوا َ ْيلِدَيُكْ  َرَ ِقدُ لوا  َ

 . مر  اهلل بألكف ،نالت آ احلسن بن عليف  :قأل الاَّ َة

 ناللت آ احلسله بلن علليف      :قلأل   َّأ ُكِتلَب َعَللْدِهُ  اْلِقتلألُ   َفَل :قللت 

                                                

رآ تفسللري العّدأاللليف  يضلللًأ  (. 8 44/5)، رحبلللأخ األنلللواخ (528/ )خاربللع تفسلللري العّدأالليف   (   )

، رالكللللللللأآ (25 /25)ر ( 8 5ر  44/52)، رحبللللللللأخ األنللللللللواخ (5/522)ر( 521/ )

راهلل الي  ص ع  احلسلن بلن   : قأل بس د  ىل  ملح د بن مسل  عن  بيف ربعفر ( 1/220)

َ َلْ  َتلَر  : كأن خريًا هلي  األمة ممأ طلعت علد  الر س، راهلل لفد  نالت اي  اآلية عليف 

ىلمنأ ايف طأعة اإلملأم، فطلبلوا    َة َررُتوا الاََّكأَةَ ْيِدَيُكْ  َرَ ِقدُ وا الاَّ ُكف وا  ىلَلى الَِّييَن ِقدَ  َلُهْ 

َ خَّْرَتَ أ ىلَلى َ رَبٍ   ْبَت َعَلْدَ أ اْلِقَتأَل َلْواَلَقأُلوا َخبََّ أ ِلَ  َكَتمع احلسه  َفَل َّأ ُكِتَب َعَلْدِهْ القتأل 

 خادرا تيخري ذللك   ْرَنأ ىلَلى َ رَبٍ  َقِريب  ُنِجْب َدْعَوَتَك َرَنتَِّبْع الرُُّيَ َخبََّ أ َ خِّ: رقول  َقِريب 

 .ىل  القأئ  

 ُكف لوا َ ْيلِدَيُك ْ   :عن احلليب ع ل   (: 8 44/5)، رحبأخ األنواخ (521/ )رفد   يضًأ 

 .يعذ  لس تك : قأل

 (.550ر  8 44/5)، رحبأخ األنواخ (521/ )خاربع تفسري العّدأايف (  5)
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 .( )كتب اهلل علد  رعلى  ا  األخا  ن يقأتلوا مع 

 :الّ فس احملّرمة راملقتول ظل ًأ *

ِبلأْلَح ِّ َرَملْن ُقِتلَ      َس الَِّتليف َحلرََّم اللَّلُ  ىلالَّ   َرال َتْقُتُللوا الل َّفْ   :آ اآلية الكرميلة 

 ُيْسِرْر ِفيف اْلَقْتِ  ىلنَُّ  َكأَن َم ُاوًخا َ أ ِلَوِلدِِّ  ُيْلَطأًنأ َفَ َفَقْد رَبَعْل َمْظُلوًمأ

قأل  آ تفسري العدأايف بس د  ىل  املعلى بن خ دس عن  بيف عبد اهلل  َ ِرُخ

 .آ  ا  بدت  قت  الّ فس اليت حرم اهلل فقد قتلوا احلسه  :مسعت  يقول

 :ناللت الي  اآليلة آ احلسله     :قأل ن  بيف ربعفر رفد  بس د  ىل  ربأبر ع

ُيْسِرْر ِفيف اْلَقْتل ِ  َ أ ِلَوِلدِِّ  ُيْلَطأًنأ َفَ َرَمْن ُقِتَ  َمْظُلوًمأ َفَقْد رَبَعْل    قأتل  احلسله

ىلنَُّ  َكأَن َم ُاوًخا احلسه  :قأل
(5). 

ُقِتلَ    َرَملنْ آ قولل    رفد  بس د  ىل  يل م بلن املسلت ري علن  بليف ربعفلر       

الو   :قأل َمْظُلوًمأ َفَقْد رَبَعْلَ أ ِلَوِلدِِّ  ُيْلَطأًنأ َفَلأ ُيْسِرْر ِفيف اْلَقْتِ  ىلنَُّ  َكأَن َم ُاوًخا

ىلذا قأم طلب بثيخ  ،رالقأئ  مّ أ ،ُقت  مظلومًأ رحنن  رلدأ   ،احلسه بن عليف 

 ،سللهاملقتلول احل  :رقلأل  ،فدقتل  حتلى يقللأل قلد  يلرر آ القتلل      ،احلسله  

ف نل  ال   ىلنَُّ  َكأَن َم ُاوًخا ،راإليرار آ القت   ن يقت  غري قأتل  ،ررلّد  القأئ 

ميل  األخا قسلطًأ    يياب ملن اللّدندأ حتلى ي تالر برربل  ملن رل خيلول اهلل        

 .(2)رعداًل ك أ ملات ربوخًا رظل ًأ

                                                

قأل عليف بن  يبأ  رخرا  بعض  صحأب أ عن  بيف ربعفر : رفد (. 44/550)خاربع حبأخ األنواخ (   )

 لو قأت  مع   ا  األخا كله  لقتلوا كله : رقأل. 

 (.1 44/5)، رحبأخ األنواخ (5/520)خاربع تفسري العّدأايف (  5)

 (.1 44/5)، رحبأخ األنواخ (5/520)خاربع تفسري العّدأايف (  2)
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 ن بعلض  صلحأب  علن  بليف عبلد اهلل      لّجأل عل لد  ىل  احلل ليف بس لرآ الكأف

ْلطأنًأ لَقْد رَبَعْل أ ِلَوِلدِّلِ  ُيل  لِتَ  َمْظُلومًأ َفلْن ُقلَرَم :قأل ييلت  عن قول اهلل عا ررب 

ت   ال  األخا بل  ملأ    للو قل  الت آ احلسه لن :أللق ْتِ ليف اْلَقلَف  ُيْسِرْر ِف

 .( )كأن يرفًأ

د ييلت  بأ عبل  : د بن ي أن عن خرب  قألملح رآ كأم  الايأخا  بس د  ىل 

َرَمْن ُقِتَ  َمْظُلومًأ َفَقْد رَبَعْل أ ِلَوِلدِِّ  ُيلْلطأنًأ َفل  ُيْسلِرْر     :آ قول  تعأ  اهلل 

فللو   ،خيلرج فدقتل  بلدم احلسله بلن علليف       ، دملح ذلك قأئ  رل :قأل ِفيف اْلَقْتِ 

  يكلن   َف  ُيْسلِرْر ِفليف اْلَقْتل ِ    :رقول  تعأ  ،قت   ا  األخا   يكن يرفًأ

يقت  راهلل ذخاخ  قتلة احلسه  :ث  قأل  بو عبد اهلل  ، ع اداًأ يكون يرفًألدا

 .(5)بفعأل ربأئهأ

آ  رآ تفسللري العدأالليف عللن احلسللن بّدللأإ اهلللرر  يرفعلل  عللن  حللدا أ    

ىلاّل على ذخية قتلة احلسه  :قأل َعَلى الظَّأِلِ َه َف  ُعْدراَن ىلالَّ :قول 
(2). 

 :ال فس املط اّ ة *

 ،املط اّ لة آ يلوخة الفجلر    الل فسَ  ى القررُن الكلري  اإلملأَم احلسله     ََّي

 .يوخة الفجر يوخة احلسه  رقد مّسى اإلمأم 

آ تفسري الق يف بس د  ىل  ابن البطلأئذ علن  بدل  علن  بليف بالري علن         َ ِرىلذ ُخ

ِعليف ىل  َخبِّلِك خاِضلَدًة    يلأ َ يَُّتَهلأ الل َّْفُس اْلُ ْطَ ِا َّلُة اْخربِ     :آ قول   بيف عبد اهلل 

                                                

 (.2 44/5)، رحبأخ األنواخ (1/522)خاربع الكأآ (   )

 (.42/521)، رحبأخ األنواخ (22)خاربع كأم  الايأخا    (  5)

 (.45 /2 )، رريأئ  الردعة (42/521)، رحبأخ األنواخ (12/ )خاربع تفسري العدأايف (  2)
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يعذ احلسه بن عليف  َمْرِضدًَّة َفأْدُخِليف ِفيف ِعبأِد  َراْدُخِليف رَب َِّتيف
( ). 

 :قللأل رآ ك للا ربللأمع الفوائللد بسلل د  ىل  داخم بللن فرقللد  ّن  بللأ عبللد اهلل  

 هلأ يلوخة احلسله بلن علليف      ف ّن ،ىلقر را يوخة الفجلر آ فرائضلك  رنلوافلك    

 .خدك  اهلل تعأ راخغبوا فدهأ 

ركدف صأخ  اي  السوخة للحسه  :ركأن حأضر ا لس  فقأل ل   بو  يأمة

 خأصة ؟ 

اْخرِبِعليف ىلَللى    .َيلأ َ يَُّتَهلأ الل َّْفُس اْلُ ْطَ ِا َّلةُ     :  ال تس ع ىل  قول  تعلأ   :فقأل

ىلمنلأ يعلذ احلسله بلن      يفَراْدُخِلليف رَب َِّتل   .َفأْدُخِليف ِفيف ِعَبأِد  .َخبِِّك َخاِضَدًة َمْرِضدًَّة

  د ملح ر صحأب  من رل ،فهو ذر ال فس املط ا ة الراضدة املرضدة عليف 

راي  السوخة آ احلسله بلن    ،راو خاا ع ه  ،ا  الراضون عن اهلل يوم القدأمة

كلأن ملع    َرالَفْجِرمن  دمن قراءة  ، د خأصةملح رادعت  رادعة رل عليف 

 .(5)ىلّن اهلل عايا حكد  ، ا  ةآ دخربت  آ احلسه بن عليف 

 :ىلخرارب  من داخ  *

 :آ قول اهلل تعلأ   خر  آ تفسري فرا  بس د  ىل   بيف عبد اهلل الّاأدق 

َّْن َيُقوُلوا َخبَُّ أ اللَُّ  الَِّييَن ُ ْخِررُبوا ِمْن ِديأِخِاْ  ِبَغْدِر َح ٍّ ىلال َ نال آ علليف   :قأل

بن عليف رربعفر رداة رربر  آ احلسه 
(2). 

                                                

 (.2 44/5)ر ( 54/220)، رحبأخ األنواخ (5/455)خاربع تفسري القّ يف (   )

 (.822)، تيري  اآليأ    (1 44/5)ر ( 54/22)خاربع حبأخ األنواخ (  5)

حبلأخ  : ، رجتد اقرب ر ابأا  آ كثري ملن املالأدخ املعتلربة، م هلأ    (582)خاربع تفسري فرا    (  2)

، (222)، رتيريلللل  اآليللللأ    (2 44/5)ر ( 42 /22)ر ( 558ر  54/552)األنللللواخ 
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 :حانًأ علد  يق  ىلبرااد   *

 د خفعل  ىل   بليف عبلد    مللح  خر  الّردا الكلدذ آ الكأآ بس د  ىل  علليف بلن  

 :قلأل  َفَ َظَر َنْظَرًة ِفليف ال ُُّجلوِم َفقلأَل ىلنِّليف َيلِقد ال     آ قول اهلل عا ررب   اهلل 

ىلنيف يقد  ملأ ب  بأحلسه  :فقأل فر ني مأ ب  بأحلسه  ،حسب
( ). 

 :املو ردة من غري ذنب *

خرني ابن قولوي  آ كأم  الايأخا  بس د  ىل  ابن  بيف ع ري عن بعلض خربألل    

َرىلَذا اْلَ للْوُ َدُة ُيللِاَلْت ِبللَي ِّ َذْنللب  آ قللول اهلل عللا رربلل   عللن  بلليف عبللد اهلل 

نالت آ احلسه بن عليف  :قأل ُقِتَلْت
(5). 

 :نار اهلل للحسه  *

تللى الي     :قلأل  الايأخا  عن  بيف بالري علن  بليف ربعفلر      خر  آ كأم 

 :قلأل  ىلنَّأ َلَ ْ ُاُر ُخُيَل أ َرالَِّييَن رَمُ وا ِفيف اْلَحدأِة الدُّْندأ َرَيْوَم َيُقوُم اأَلْاهأُداآلية 

راهلل لقد قتل  قتللة احلسله     :ث  قأل ،ر  ي ار بعد ،م ه  احلسه بن عليف 

 (2)ر  ُيطلب بدم  بعد. 

عللى رللد     امللآمت الليت عقلداأ الل يب     " الّدمعلة الّسلأكبة   "  رخدنأ آ كتأب أ 

                                                
 

 (.1/228)، رالكأآ ( 25/ )راوااد الت اي  

 (.44/550)، رحبأخ األنواخ (422/ )خاربع الكأآ (   )

 (.44/550)، رحبأخ األنواخ (22)خاربع كأم  الّايأخا    (  5)

 (.42/521)، رحبأخ األنواخ (22)خاربع كأم  الّايأخا    (  2)
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الّررايأ  الواخدة آ كتب  ا   كثر رحأرل أ  ن نتقّاى  ،قب  اهأدت  احلسه 

 ال  البدلت   ري وخد ا أ بعض األخبأخ الواخدة آ كتب لأ املعتلربة مررّيلة علن      ،السّ ة

،  فه   دخني بألبدت رمأ فد. 

ر ّكد  برلك    رميكن ل أ القول  ّن اهلل يبحأن  قد اّدد خرب مقت  احلسه 

رنالو    ،تومة ال يتطلّرق ىللدهلأ احمللو راإلثبلأ     مللح  حتى صأخ  قضلّدة  ،متكّرخ

 .خبرب مقتل  بتعّدد ظررر احلوادث األخبأخ تقتضيف تكراخ نارل ربربئد  

ملقت  احلسلدذ آ عهلد اللّدعوة ال بوّيلة رتطفل  بهلأ       رطبدعيف  ن تتاايد  صداء ا

رلكون مقتل  يقّوا بييس مرررإ ال بلّوة   ،التاأل ال بّوة بأإلمأمة ،يريت  الطّدبة

رلقلره زملأن ال بلّوة ملن زملن       ..الغلأليف رالّ فلدس   الّديذ الي  بيل لل  الل يب   

 .احلدث امُلفجع

بد لأ   :قلأل  يف عبلد اهلل  فررني الّردا الّطوييف بس د  ىل   بيف باري علن  بل  

   حتّب  ؟  ، دملح يأ :ىلذ  تأ  ربربئد  فقأل احلسه ع د خيول اهلل 

 .نع  :قأل

فقللأل  ،فحللان خيللول اهلل للليلك حانللًأ اللديداً  ، مللأ ىلن  متللك يللتقتل  :قللأل

   يسّرك  ن  خيك الرتبة اليت ُيقت  فدهأ ؟ :ربربئد 

 .نع  :قأل

ىل  كرب ء حتى التقلت   اهلل لس خيول ملج فخسف ربربئد  مأ به :قأل

فت أرل   أحد  ملن الرتبلة ف أرهللأ خيلول      - رعع به السبأبته - القطعتأن اكيا

 .ث  دحدت األخا  يرإ من طرر العه اهلل 



411    

 

 .( )طوبى لك من تربة رطوبى ملن يقت  فدك :فقأل خيول اهلل

 ر غلري    د بلن يل أن علن يلعدد بلن يسلأخ       ملح رآ كأم  الايأخا  بس د  ىل 

 مللأ  ن الب  ربربئدل  عللى خيلول اهلل       :يقلول  مسعت  بأ عبلد اهلل   :قأل

فلل    ، خلي بدلد علليف فخللى بل  ملّدلأ ملن ال هلأخ فغلبته لأ علربة           بقت  احلسه 

خّبك أ  :فقأل هل أ -  ر قأل خيول خه العأمله - يتفّرقأ حتى اب  علده أ ربربئد 

 .(5)فاربا :قأل ،أ صربمتأقد عامت علدك أ مل :يقرئك أ الس م ريقول

 راو صأحب الوحيف خبلرب مقتل  احلسله     رقد يكون نارل ربربئد  

ىلاّل  ّن  ،ىل   خبأخ الغدب ر نبلأء الّسل أرا    فجربي  او طري  ال يب  ،مفهومًأ

 ب لون ىللدل   نبلأء مقتل  رللد       نارل عّدة  خرني من امل ئكة على ال يب 

 ه  من اب  ىل  األخا  لّرد الترلّرر رىللقلأء التحّدلة     ف ّن م ، مرال يدعو ىل  التيّم 

رىلّن ايا كأاف عن عظ  املالدبة آ  !! فحّ له  ا لد  خرب املقت  ىللد   علد  

 !!ريعّبر عن  صداء املقت  آ العأ  اآلخر ،الس أرا  على عدع  ا  الس أرا 

ظ لأء   ن عظد لأ ملن ع   :ففيف  مأليف الردا الطوييف بس د  ىل   نس بلن مأللك  

فبد  أ او ع د  ىلذ دخ   ،فيذن ل  امل ئكة ايتيذن خب  عا ررب  آ زيأخة ال يب 

                                                

 (.4 5)، برأخة املاطفى   (44/551)، رحبأخ األنواخ (4 2)خاربع  مأليف الّطوييف   (   )

رخر  آ كأملل  الّايللأخا    (.  44/52)، رحبللأخ األنللواخ (22)خاربللع كأملل  الّايللأخا      (5)

 املللك اللي  ربلأء ىل  مللح د     : عن ابن عبأس  ّن  قلأل ( 44/528)، رحبأخ األنواخ ( 2)

خيرب  بقت  احلسه كلأن ربربئدل  اللررح األمله م رلوخ األرب حلة بأكدلًأ صلأخخًأ، قلد دل  ملن            

 ر قأل فرر اب يت  -رتفل   مة تقت  فرخيف : ملسك، فقأل خيول اهلل تربت ، راو يفوح كأ

 .يضربهأ اهلل بأإلخت ر فدختلف قلوبه : ؟ قأل ربربئد  -
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   حتب  ؟ :فقأل ل  امللك ،ر ربلس  آ حجر  فقّبل  ال يب  علد  احلسه 

  .ىلن  ابذ ، اد احلب ، رب  :قأل

 .قأل ل  ىلن  متك يتقتل 

 !! ّميت تقت  رلد   :قأل

 .رتبة اليت يقت  علدهأرىلن اات  خيتك من ال ،نع  :قأل

ىلذا صلأخ  الي  الرتبلة دملًأ      :فقلأل  ،فيخا  تربة دراء طّدبة الري  ،نع  :قأل

رقد   ن امللك كأن مدكأئد   ،عبدطًأ فهو ع مة قت  اب ك ايا
( ). 

 ن ملك املطر ايتيذن  ن ييتيف خيول  :رخرني الردا الادرق بس د  ىل   نس

 ،كيف علد أ البلأه ال يلدخ  علد لأ  حلد    امل :ألم يل ة فقأل ال يب  ،اهلل 

فجعل  يثلب عللى مل كيب      ،ف  عت  فوثب حتى دخل   ،لددخ  فجأء احلسه 

 .ريقعد علده أ خيول اهلل 

   حتب  ؟  :فقأل ل  امللك

  .نع  :قأل

 ،رىلن اات  خيتك املكلأن اللي  ُيقتل  فدل  ف لّد يلد        ،ف ن  ّمتك يتقتل  :قأل

قأل ثأبلت فبلغ لأ    ، ة فاريتهأ ىل  طرر مخأخاأفيخيتهأ  م يل ،ف ذا طد ة دراء

 .(5) ن  املكأن الي  قت  ب  بكرب ء

  ن ملكللًأ مللن م ئكللة الّالللفد  األعلللى االلتأق لر يللة الللل يب        :رخر 

                                                

 (.44/551)، رحبأخ األنواخ (4 2)خاربع  مأليف الّطوييف   (   )

، ر علل م ( 44/52)ر ( 54 /1 )، رحبللأخ األنللواخ  (252)خاربللع  مللأليف الّطويلليف     (  5)

 (.22)الوخني   
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ركلأن ذللك املللك   ي لال ىل  األخا      ،رايتيذن خب  بأل ارل ىل  األخا لايأخت 

  خلرب  ، يهلأ املللك   :أ  ىللدل  يقلول  فلّ أ  خاد ال ارل  رحى اهلل تعل  ، بدًا م ي خلقت

 دًا  ن خربً  من  مت  امس  يايد يقت  فرخ  الطلأار بلن الطلأارة نظلرية البتلول      ملح

 لقلد ناللت ىل  األخا ر نلأ مسلررخ بر يلة نبّدلك       :فقأل املللك  ،مري  ب ت ع ران

رىلنذ أليلتحديف م ل   ن  فجعل  بقتل      !! فكدف  خرب  بهيا اقرب الفضد   ، دملح

 .لدتذ    نال ىل  األخاف ،رلد 

 . ن افع  مأ  مر  ب  :ف ود  امللك من فوق خ ي  :قأل

يلأ خيلول    :رقلأل  ،رنرر  رب حتل  بله يديل     فدخ  امللك ىل  خيول اهلل 

 ،لر يتللك رزيأختللك ىلعللل   نلليف ايللتيذنت خّبلليف آ ال للارل ىل  األخا اللوقأً   ،اهلل

كن ال بد من ىلنفأذ  ملر خبليف   رل ،فلدت خّبيف كأن حّط   رب حيت ر  رتك بهيا اقرب

 د  ن خربلً  ملن  متلك امسل  يايلد زاد  اهلل لع لًأ آ اللدندأ        مللح  ىلعل  يأ ،عا ررب 

ر  يت تلع قأتلل  آ اللدندأ ملن      ،رعيابًأ آ اآلخرة يقت  فرخك الّطأار بن الّطلأارة 

 .خّلدًا آ ال أملخ ريكون ،رييخي  اهلل مقأّصًأ ل  على يوء ع ل  ،بعد  ىلاّل قلدً 

ال  تفلل   ملة بقتل  رللد        ، يهأ املللك  :بكأًء اديدًا رقأل فبكى ال يب 

 !!رفرر اب يت 

 ،ب  يرمده  اهلل بأخت ر قلوبه  ر لس ته  آ داخ الدندأ ، دملح ال يأ :فقأل

 .( )رهل  آ اآلخرة عياه  لد 

بيالكأل املالأئب الليت يلد قدهأ احلسله       رُيعل  من األخبأخ عل  الل يب  

                                                

 (.4 42/2)خاربع حبأخ األنواخ (   )
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 رآ األخبأخ عراال لتلك الّاوخ اليت تلّقأاأ  ،عأاوخاء يوم  من الوحيف

رفدهللأ تيكدللد حت لليف علللى رقللوإ احلأدثللة   ،ركأنللت مللن دالئلل  صللدق نبّوتلل  فعلل ً 

 .الطّدبة ركأن ذلك مطبوعًأ على يريت   ،رتفعد  ألصدائهأ املفجعة

عفلر   د الال عأنيف علن  بليف رب   مللح  ففيف كأم  الايأخا  بس د  ىل  عبد اهلل بلن 

 كأن خيول اهلل  :قأل  ىلذا دخ  احلسه   اربتيب  ىللد  ث  يقول ألملري

 يأ  بة   تبكيف ؟  :فدقول ،ث  يقع علد  فدقبل  ريبكيف ،امسك  :املؤم ه 

 . قّب  موضع السدور م ك ر بكيف ،يأ بذ :فدقول

 ر قت  ؟  ،يأ  بة :قأل

 .ر بوك ر خوك ر نت ،ىل  راهلل :قأل

 خع أ اتى ؟ف اأ ،يأ  بة :قأل

 .نع  يأ بذ :قأل

 ف ن يارخنأ من  متك ؟ :قأل

 .( )ال يارخنيف ريارخ  بأك ر خأك ر نت ىلاّل الاّديقون من  ميت :قأل

رحدلًأ بتللك الرلجرة اقبدثلة الليت يلتث ر        ركأن قد يَب  العل  ىل  الل يب  

َك َ َحلأَ   َخبَّل  َرىلْذ ُقْلَ لأ َللَك ىلنَّ  : ىلذ  رحليف ىللدل     ، ا  بدتل   البغيف على 

ِفْتَ ًة ِلل َّأِس َرالرََّجَرَة اْلَ ْلُعوَنَة ِفيف اْلُقْررِن  ِبأل َّأِس َرَمأ رَبَعْلَ أ الرُّْ َيأ الَِّتيف َ َخْيَ أَك ىلالَّ

ني املفّسلررن آ  يلبأه نارهللأ  ّنل      رخَر ُطْغَدأًنلأ َكلِبرًيا   ُفُهْ  َفَ أ َيِايلُدُاْ  ىلالَّ َرُنَخوِّ

 رخرني العأّمة  ،فسأء  ذلك ي ارن على م رب  نار القردة مّدة  خ ني آ امل أم بذ

                                                

 (.2  /28)ر (  44/52)، رحبأخ األنواخ (80)خاربع كأم  الايأخا    (   )
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كلأن يلرني بلذ     ىلمنأ اي  الر يأ اليف  ن خيلول اهلل    :عن يه  بن يعد  ّن  قأل

ملن يومالي    رملأ ايلتج ع ضلأحكأً    ،فأغت  لليلك   مدة ي ارن على م رب  نار القردة

علهأ اهلل فت ة كه  رصعودا  بربة  ن ذلك من متّلملخ ف الت اآلية حتى مأ  

 .لل أس رامتحأنأ

ررربل  ايلتبعأد  الو  ّنل       ،ر  يُرق ايا القول للقلرطيب فأيلتبعد  آ تفسلري    

  رلك   بوز  ن يرني حيكة خ يأ امل لرب   :ث  ايتدخك قأئً !! مأ كأن ل  حيكة م رب

ملعّبر ف ن   يكن ل  آ مّكة م رب صأخ ا!! رفأ  ادا املفّسرين  ّنهأ خ يأ !!  بأملدي ة

ريرمللا ملوضللع  مللر   ّ  يلللطت  ملللح رمعلللومال  ّن امل للرب يعللذ ،ىل  تيريلل  ذلللك

 .فُدعّبر عن  ّ  ق أة ىلع مّدة بأمل رب ،رايا اأئع آ اإليتع أل ،رنهد 

ملعأريلة آ خطبلة    د القرطيب بعلد ذللك قلول موالنلأ احلسلن الاكليف       ر رَخ

   لكلّن تفسلري اإلملأم     .." رىلن  دخ  لعل  فت ة لك  رمتأإ ىل  حه"  :الّال 

رآ "  :قلأل ابلن عطدلة    :فقلأل !! يُرق للقرطيب  يضًأ ألّن  ميّس الكثريين مّمن بلب  

العايلا رال   رال يلدخ  آ الي  الر يلأ عث لأن رال ع لر بلن عبلد        ،رايا التيري  نَظ

 !!رايا بدت القادد "  معأرية

رعلدل  فل ّن    ،الرلريفة  ر رخد عهوخ املفّسرين خرب اي  الر يأ مقرتنة بأآليلة 

 ّنهلل  يتسللّ  ون م اللب   رعللرر  ،الرللجرة امللعونللة آ القللررن الل  ب للو  مّدللة 

رتيّكلد لديل  ترلخد  قتللة      ،ري ارن على م رب  ك أ عرر ربرائرا  رربلرائ ه  

رلد  
( ). 

                                                

عن ابلن عبلأس  ّنل     (: 44/524)، رحبأخ األنواخ (522)رخر  آ م أقب ابن اهرااوه   (   )
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ريقطع املتتّبع برخو  املقت  احلسدذ آ كّ  نواحيف السرية ال بوّية رحضوخ  

رهلليا ف ّنل   صلبحت  صلدا   حأللة آ كلثري ملن  خبلأخ السلرية           ،الأ رِّاأ رُمِوْلآ ُح

الّدي ّدلللة  فهللليف املييلللأة املرتبطلللة بكلللّ   بعلللأد حدأتللل      ،رالفضلللأئ  رامل أقلللب 

 .رالّرخاّدة

قللأل  مللري  :قللأل ففلليف كأملل  الّايللأخا  بسلل د  ىل  ربللأبر عللن  بلليف ربعفللر  

 ،رزبللدًا رمتللرًا رقللد  اللد  ل للأ  م  ميللن لب للًأ زاخنللأ خيللول اهلل  :املللؤم ه 

فلّ أ كأن آ رخر يلجود    ،فقدم أ م   فيك  ث  قأم ىل  زارية البدت فاّلى خكعأ 

آ  فقلأم احلسله    ،فل  يسيل   حد مّ أ ىلرب اًل رىلعظأملأ لل    ،بكى بكأًء اديدًا

                                                
 

هلللأ قللوليف : تعللبري خ يللأ، فقللأل  عأئرللة  ن تسلليل اللل يب   - م معأريللة  -يلليلت ا للد 

خ يت كين الرل س قلد طلعلت ملن فلوقيف، رالق لر قلد خلرج ملن          : فلتقا  خ يأاأ، فقألت

ملخرربيف، ركيّن كوكبأ خرج من الق ر  يود فرد على مشس خرربت من الر س  صغر ملن  

الر س، فأبتلعهأ فأيلود األفل  البت عهلأ، ثل  خ يلت كواكلب بلد  ملن الّسل أء، ركواكلب           

 حأطت بيف  األخا من ك  مكأن، فأكتحلت عه خيول  مسوّدة آ األخا، ىلاّل ىلن املسوّدة

ايف ا د،  خرربيف يأ عدرّة اهلل مرته، فقد ربلدد  علليّف  حاانليف،    : بدموع  ث  قأل اهلل 

 .رنعدت ىلليّف  حبأبيف

 ملأ الرل س   : فسا  عن تفسلرياأ فقلأل   !! الله  الع هأ رالعن نسلهأ : فلّ أ خرربت قأل

، رالكوكللب الللي  خللرج كللألق ر  يللود فهللو  اللليت طلعللت علدهللأ فعللليف بللن  بلليف طألللب  

معأرية، مفتلون فأيل  ربأحلد هلل رتللك الظل لة الليت زع لت، رخ   كوكبلًأ خيلرج ملن الق لر            

 فليلك ،  يود، فرّد على مشس خرربت من الر س  صلغر ملن الرل س فأبتلعهلأ فأيلود       

ود آ يقتل  ابن معأرية، فتسود الر س ريظلل  األفل ، ر ملأ الكواكلب الّسل      ابذ احلسه 

 .األخا  حأطت بأألخا من ك  مكأن فتلك ب و  مدة
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ثل    ،ء كسررخنأ بدخولك لقد دخلت بدت أ ف أ يرخنأ بريف ،يأ  بة :حجر  رقأل ل 

 ف أ  بكأك ؟ ،بكدت بكأًء غّ  أ

ر ن مالأخعك    ،رنفأ فيخربنيف  نك  قتلى  تأنيف ربربئد   ،يأ بذ :فقأل

 ف أ ملن يارخ قبوخنأ على ترّتتهأ ؟ ،يأ  بة :فقأل ،اّتى

 ، رلاك طوائف من  ّميت يارخرنك  فدلت سلون بليلك الربكلة    ،يأ بذ :فقأل

عة ملن ذنلوبه    رحقد ال عليّف  ن رتده  يوم القدأملة حتلى  خّلاله  ملن  الوال الّسلأ      

 .( )ريسك ه  اهلل ا  ة

آ  بد لأ خيلول اهلل    :قلأل  رفد  عن ابن  بيف يعفوخ عن  بليف عبلد اهلل   

 يلأ فأط لة يلأ ب لت     :ثل  قلأل   ،م ال فأط ة راحلسه آ حجر  ىلذ بكى رخّر يأربدًا

ىلن العليّف األعلى تراءني لليف آ بدتلك اليا يلأعيت الي  آ  حسلن صلوخة         ،ّ دملح

   حتب احلسه ؟ ،ّ دملح يأ :ل ليفرقأ ،ر ادي اداة

 .قرة عدذ رخبأنيت رمثرة فؤاد  رربلدة مأ به عدذ ،نع  :فقلت

 ،بلوخك ملن موللود    - ررضلع يلد  عللى خ س احلسله     -  دمللح  يأ :فقأل ليف

رلعل يت ريلخطيف رعليابيف رخايليف      ،علد  بركأتيف رصلواتيف رخديت رخضلوانيف 

 ملأ ىلنل  يلدد الرلهداء ملن األرلله        ،رنكأليف على من قتل  رنأصلب  رنلأرا  رنأزعل    

ر بلو    ،راآلخرين آ الدندأ راآلخرة ريلدد البأه  ال  ا  لة ملن اقلل   ععله       

فيقر   الس م ربّرلر  بينل  خايلة اهللدني رم لأخ  رلدلأئيف رحفدظليف         ، فض  م   رخري

رحّجلليت علللى  الل  السلل أرا  ر الل     ،راللهدد  علللى خلقلليف رخللأزن عل لليف  

                                                

 (.1  /28)ر ( 44/524)، رحبأخ األنواخ (28)خاربع كأم  الايأخا    (   )
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 .( )نساألخضه رالثقله ا ن راإل

مللأ  يلر  بليف  خلي      :قلأل  رآ تفسري فرا  ب يل أد  ىل  حييفلة  ّن الل يب    

 ،ف ذا  نأ برجرة ملن نلوخ مكّلللة بلأل وخ     ،ربربئد  بدد  فيدخلذ ا  ة ر نأ مسررخ

ث  تقلّدمت  ملأميف فل ذا  نلأ      ،آ  صلهأ ملكأن يطويأن احلليف راحلل  ىل  يوم القدأمة

فيخلي  راحلدة ففلقتهلأ فخرربلت علليّف م هلأ        ، ل  بتّفأح    خ تّفأحلًأ الو  عظل  م   

 ملن  نت ؟  :فُقلت ،حوخاء كيّن  ربفأنهأ مقأدي   رب حة الّ سوخ

 .احلسه بن عليف بن  بيف طألب ،الب ك املقتول ظل ًأ :فبكت رقألت

فيخلي    ،ث  تقّدمت  مأميف ف ذا  نأ برطب  له من الابد ر حللى ملن العسل    

فلّ للأ ابطللت ىل   ،لللت الرطبللة نطفللة آ صللليبفتحّو ،خطبللة فيكلتهللأ ر نللأ  اللتهدهأ

فل ذا االتقت ىل     ،ففأط ة حلوخاء ىلنسلدة   ،األخا راقعت خدبة فح لت بفأط ة

 .(5)خائحة ا  ة مش ت خائحة اب يت فأط ة

ومًأ مللع عأعللة مللن  صللحأب  مللأّخًا آ  لأن َيلللكلل  ن خيللول اهلل  : َ ِررُخ

 جلس الل يب  لفل  ،ري لالطل  يف ذلكلدأن يلعبون فلبرىلذا ا  بِا ،بعض الطري 

ث   قعد  على حجر  ركأن  ،قّب  مأ به عد د  ري طف ل  يلم ه  رربع ع د صيّب

ىلنيف خ يت ايا الاليب يوملًأ يلعلب     :فسا  عن علة ذلك فقأل  ،يكثر تقبدل 

 ،حت قدمد  رميس  ب  رربه  رعد د لرفع الرتاه من تلرخ يت  ي ،مع احلسه 

رلقد  خربنيف ربربئد   ن  يكون من  نالأخ    ،سه ينأ  حب  حلب  لولد  احللف

                                                

 (.44/521)، رحبأخ األنواخ (28)خاربع كأم  الايأخا    (   )

، (44/540)ر ( 42/521)ر ( 20 /1)، رحبلللأخ األنلللواخ  (82)خاربلللع تفسلللري فلللرا      (  5)

 (.4/82)ابن اهرااوه رم أقب 
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 .( )آ رقعة كرب ء

دخ  يلوم عدلد ىل  حجلرة ربلّدا أ خيلول        ن احلسن راحلسه  :رخر 

رقد تاين  رالد العلره بليلوان اللبلأس     ،الدوم يوم العدد ،يأ ربدا  :فقأال اهلل 

فتيمل    ،لدلك رقلد تورّبه لأ لليلك ىل    ،رلدس ل أ ثلوه ربديلد   ،رلبسوا ربديد الثدأه

رال خ ني  ن مي عه لأ   ،ال يب حأهل أ ربكى ر  يكن ع د  آ البدت ثدأه يلد  به أ

 .ىلهليف اربرب قلبه أ رقلب  ّمه أ :فدعأ خب  رقأل ،فدكسر خأطرا أ

رقلأل   فسلر الل يب    ،ف ال ربربئد  رمع  حلتلأن بدضلأران ملن حلل  ا  لة     

خدلأ  القلدخة عللى قلدخ     خليا  ثوابلًأ خأطهلأ     ،يلأ يلدد  البأه  ال  ا  لة      :هل أ

يلأ ربلّدا  كدلف اليا رعدلع صلبدأن العلره         :فل أ خ يأ اقلع بدضلًأ قلأال   ،طولك أ

 .يأعة متفكرًا آ  مرا أ فيطرق ال يب !! البسون  لوان الثدأه 

ىلن صأب  صبغة اهلل عا رربل    ،طب نفسًأ رقر عد ًأ ، دملح يأ :فقأل ربربئد 

 د ب حضلأخ  مللح  فليمر يلأ   ،ّ  للون الأءا  يقضيف هل أ ايا األملر ريفلرح قلوبه لأ بلي    

 نأ  صب املأء على الي    ،يأ خيول اهلل :فقأل ربربئد  ،الّطست راإلبري  فيحضرا

فوضلع الل يب حللة احلسلن      ،اقلع ر نت تفركه أ بددك فتاب  هل أ بي  لون الأءا 

 .فيخي ربربئد  ياب املأء ،آ الطست

 بي  لون تريد حلتك ؟ ،يأ قرة عدذ :ث   قب  ال يب على احلسن رقأل ل 

فيخلي  بقلدخة اهلل    ،ففركهأ ال يب بدلد  آ ذللك امللأء    ، خيداأ خضراء :فقأل

 ،فلبسلهأ  ،فيخرربهأ ال يب ر عطأالأ احلسلن   ،لونًأ  خضر فأئقًأ كألابرربد األخضر

                                                

 (.44/545)خاربع حبأخ األنواخ (   )
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فألتفلت الل يب    ،ر خي ربربئدل  يالب امللأء    ،تلليف الطسلحسه فل  رضع حلة اللث

   للون   ،يلأ قلرة علدذ    :الع ر مخس ي ه رقلأل لل   ىل  حنو احلسه ركأن ل  من 

 تريد حلتك ؟

بدلد  آ ذللك    ففركهأ ال يب  ، خيداأ دراء ،يأ ربد :فقأل احلسه 

بليلك   فُسلّر الل يب    ،فلبسلهأ احلسله   ،املأء فاأخ  دراء كألدأقو  األدر

 ملأ الأاد  فبكى ربربئد   ،رتورّب  احلسن راحلسه ىل   مه أ فرحه مسررخين

آ مث  ايا الدلوم اللي  فلرح فدل       ،يأ  خيف ربربئد  : فقأل ال يب ،تلك احلأل

اعلل  يلأ    : فقأل ربربئد !! فبأهلل علدك ىلاّل مأ  خربتذ  ،رلدا  تبكيف رحتان

خيول اهلل  ن اختدأخ اب دك عللى اخلت ر الللون فل  بلد للحسلن  ن يسلقو  السل          

 ن يقتلللو  ريلليحبو   رال بللد للحسلله  ،رخيضللر لللون ربسللد  مللن عظلل  الّسلل 

 .( )رزاد حان  ليلك فبكى ال يب  ،رخيضب بدن  من دم 

من يّر   ن بدأ  :قأل رآ  مأليف الّادرق عن ابن عبأس  ّن خيول اهلل 

حدأتيف رميو  مدتيت ريلدخ  رب لة علدن م الليف رُي سلك قضلدبًأ غَريل  خّبليف علا          

 ،بأألرصدأء من رلد  ررب  ث  قأل ل  كن فكأن فلدتوّل عليف بن  بيف طألب رلديمت

امل كللرين  ،ىل  اهلل  اللكو  عللداءا  مللن  ّملليت ،فلل نه  عرتتلليف ُخلقللوا مللن طدلل يت

ال  نأهل   ،ر ي  اهلل لدقتلن ابذ بعد  احلسه ،القأطعه فده  صليت ،لفضله 

 .(5)اهلل افأعيت

                                                

 (.44/542)خاربع حبأخ األنواخ (   )

( 548ر  22/558)ر ( 21 /52)، رحبلللللأخ األنلللللواخ (22)خاربلللللع  ملللللأليف الالللللدرق    (  5)

، (25ر  42)، رباللأئر الللّدخربأ     ( 2 )، ربرللأخة املاللطفى    (522ر  44/528)
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ميلّ  لعلأه احلسله     خ يلت الل يب    :رخر  عن بعض الّالحأبة  ّنل  قلأل   

  حلب   ،حسه مذ ر نلأ ملن حسله    :راو يقول ،السكرة ك أ ميّ  الررب 

 ،حسلهال يلبٌ  ملن األيلبأ      ،ر بغض اهلل من  بغض حسد ًأ ،اهلل من  حب حسد ًأ

 .لعن اهلل قأتل 

ىلن اهلل قت  بدحدى بن زكريأ يبعه  لفلًأ   ، دملح يأ :رقأل ف ال ربربئد  

 ،ه  لفلأ ملن املعتلدين   ريدقت  بأبن اب تك احلسه يلبعه  لفلًأ ريلبع    ،من امل أفقه

رقلد   ،ريكون علد  ناف علياه  ال  اللدندأ    ،رىلن قأت  احلسه آ تأبو  من نأخ

 ،راو مل كس عللى  م خ يل  آ قعلر ربهل        ،اّد  يدا  رخرب   بس ي  من نأخ

رالو فدهلأ خأللد ذائل  العلياه األللد  ال        ،رل  خي  يتعّوذ  ا  ال أخ من الدة نت هلأ  

 .( )ه  ريسقى من دد  رب ،يفرت ع  

ىل  رخلر حلظلأ     رظّلت  صداء املقت  احلسلدذ حأضلرة آ ذاكلرة الل يّب     

  ال  بدتل    لعل   بكونهأ اللحظة اليت ي طل  م هأ احلقد الدفه لدويلع   ،حدأت 

 .ربديرة بتجّدد احلان على رلد  احلسه  رايف حلظٌة ،راض ًأ ظل ًأ

مرضل  اللي     اهلل  ملأ ااتد بريول :ففيف مثري األحاان عن ابن عبأس قأل

ىل  صللدخ  يسللد  مللن عرقلل  علدلل  راللو بللود ب فسلل    مللأ  فدلل  ضلل  احلسلله 

ثلل  غرلليف علدلل   ،الللله  العللن يايللد ،ال بللأخك اهلل فدلل !! مللأ للليف رلدايللد  :ريقللول

 مللأ ىلن للليف  :رعد للأ  تلليخفأن ريقللول  ر فللأق رربعلل  يقّبلل  احلسلله   ،طللويً 

                                                
 

 (. 0 / )رخرضة الواعظه 

 (.4 42/2)اربع حبأخ األنواخ خ(   )
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 .( )رلقأتلك مقأمًأ به يد  اهلل عا ررب 

ريسلتث ر الفلر  املتأحلة     ،الّ  صلدخ  بله  صلحأب      أن ي فل  الل يّب   رك

ركلأن ألالل  ال اللدب األرفلر ملن نفثللأ       ،رىلظهلأخ احلللان علدل    ل عليف رللد    

  خبللأخًا عللّدة آ ظللررر   ّمهللأ  املللؤم ه  مللن   بعللض  اللل   فللرَر ،حانلل 

 .(5)د  عن  ّم يل ةرقد دّر  من بد هأ  خبأخ رَخ ..تلفة كيلكملخ

                                                

 (.44/522)، رحبأخ األنواخ (55)خاربع مثري األحاان   (   )

ففلليف اإلخاللأد .  ّمللأ مللأ رخد عللن  ّم الفضلل   رقللد رخد   خبللأخ عديللدة عللن بعللض  اللل   (  5)

( 5/8)، ركرلف الغ لة   (1 5)، رىلع م اللوخني    (44/522)، رحبأخ األنواخ (52 /5)

فقأللت يلأ خيلول اهلل     ت احللأخث  نهلأ دخللت عللى خيلول اهلل      بأإلي أد ىل   م الفضل  ب ل  

خ يلت  : رملأ الو ؟ قأللت   : قلأل !! ىلنل  الديد   : رمأ او ؟ قألت: قأل. خ يت اللدلة حل أ م كرًا

خريًا خ يِت، تللد  : فقأل خيول اهلل .كيّن قطعة من ربسدك قد قطعت ررضعت آ حجر 

 .سه احل فأط ة غ مًأ فدكون آ حجرك، فولد  فأط ة 

ركأن آ حجر  ك أ قأل خيلول اهلل، فلدخلت بل  يوملًأ عللى الل يب فوضلعت  آ حجلر         : قألت

بيبيف : فقلت. تهرقأن بألّدموإ ث  حأنت مّ يف التفأتة، ف ذا عد أ خيول اهلل  خيول اهلل 

 تأنيف ربربئد ، فيخربنيف  ن  ميت تقت  ابذ ايا، ر تأنيف :  نت ر ميف يأ خيول اهلل مأ لك ؟ قأل

 .رتبة دراء من تربت ب

( 44/552)، رحبأخ األنلواخ  (2 2)ففيف  مأليف الطوييف   . ر ّمأ مأ رخد عن زي ب ب ت ربحي

ذا  يلوم ع لد  نأئ لًأ     كلأن خيلول اهلل   : بس د ىل  زيد مو  زي ب ب لت ربحلي  ّنهلأ قأللت    

، فغفللت ع ل ، فلدخ  راتبعتل      ، فجعلت  عّلل  ملخأفة  ن يلوقف الل يب   فجأء احلسه 

، فوضع زبدبت  آ يلّرة الل يب فجعل  يبلول علدل ، فليخد        وربدت  رقد قعد على بطن ال يب ف

فلّ أ فرغ توضي الل يب  . دعيف ابذ يأ زي ب حتى يفرغ من بول :  ن رخي  ع   فقأل خيول اهلل 

  رقأم ياّليف، فلّ أ يجد اخحتل  احلسه فلب  ال يب ،      حتى نلال، فلّ لأ قلأم علأد
 



411    

 

ذا  يلوم ردخل  آ  ثلر  احلسلن      دخ  خيلول اهلل   :   ّنهأ قألترفقد ُخ

على خكبت  الد  ى راحلسله   فيخي احلسن  ،رربلسأ ىل  ربأنبد  راحلسه 

 رىلذا  ربئدل  قلد    ،رربع  يقّبل  اليا تلأخة راليا  خلرني      ،على خكبت  الُدسرني

 .ىلنك لتحب احلسن راحلسه ،يأ خيول اهلل :نال رقأل

 !!ه أ را أ خبأنتأ  من الدندأ رقّرتأ عدذ ركدف ال  حّب :فقأل

 .ىلن اهلل قد حك  علده أ بيمر فأصرب ل  ،يأ نيب اهلل :فقأل ربربئد 

                                                
 

.  خنيف  خنيف يلأ ربربئدل   : يد  رربع  يقول تى فرغ من ص ت ، فبس  ال يب احلسه فح ل  ح

نعل ، ربلأءنيف   : قلأل . يأ خيول اهلل، لقد خ يتك الدوم صل عت الداًأ ملأ خ يتلك صل عت  قل       : فقلت

 .ربربئد  فعّاانيف آ ابذ احلسه ر خربنيف  ن  ميت تقتل  ر تأنيف برتبة دراء

، رحبللأخ األنللواخ  (2 2)الطويلليف آ  مألدلل      فقللد خرني الرللدا . ر ّمللأ مللأ رخد عللن عأئرللة  

علللى   ربلللس حسللد ًأ  بسلل د  ىل   بلليف يللل ة عللن عأئرللة  ن خيللول اهلل ( 44/520)

فل ن  متلك يلتقتل     : قلأل . نعل  :   حتلّب اب لك اليا ؟ قلأل    : فخي  رربع  يقّبل ، فقلأل ربربئدل   

. يقتل  علدهلأ   ىلن الات  خيتلك ملن تربتل  الليت     : ، فقأل ل بعدك، فدمعت عد أ خيول اهلل 

 .نع ، فيخا  ربربئد  ترابًأ من تراه األخا اليت يقت  علدهأ، رقأل تدعى الطف: قأل

، رم أقلب ابلن   (21/22)ر ( 44/522)، رحبلأخ األنلواخ   (21)رخر  آ كأم  الايلأخا     

كأن احلسه : قأل عن  بيف عبد اهلل ( 4/420 )، رريأئ  الردعة (51 /4)اهرااوه 

يأ خيول اهلل، : ي عب  ريضأحك ، فقألت عأئرة آ حجر ال يب ذا  يوم  بن عليف 

ريللك، ركدلف ال  حّبل  رال  عجلب بل  رالو مثلرة        : فقلأل هللأ  !! مأ  اد ىلعجأبك بهيا الايب 

. فؤاد  رقرة عدذ،  مأ ىلن  ميت يتقتل ، ف ن زاخ  بعد رفأت  كتلب اهلل لل  حجلة ملن حججليف     

يلأ  : قأللت . نعل ، رحّجلته ملن حججليف    : قلأل !! يأ خيول اهلل، حجلة ملن حججلك    : قألت

فل  تال تلااد  ريايلد ريضلّعف    : قأل. نع ، ر خبعة: قأل!! خيول اهلل، حّجته من حججك 

 .بيع أخاأ حتى بل  تسعه حجة من حجج خيول اهلل 
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 رمأ او يأ  خيف ؟  :فقأل

رعلى ايا احلسه  ، ن ميو  مس ومًأ قد حك  على ايا احلسن  :فقأل

 ف ن الات كأنلت دعوتلك     ،رىلن لك  نيب دعوة مستجأبة ، ن ميو  ميبوحًأ

رىلن  ،فللأدإ اهلل  ن يسللّل ه أ مللن الّسلل  رالقتلل   ،لولللديك احلسللن راحلسلله  

 .اات كأنت مادبته أ ذخرية آ افأعتك للعاأة من  ّمتك يوم القدأمة

 ،ال  خيلد ىلاّل ملأ يريلد     ، نلأ خاا حبكل  خّبليف    ،يلأ ربربئدل    :فقأل ال يب 

قضليف اهلل آ  ري ،رقد  حببت  ن تكون دعوتيف ذخرية لرفأعيت آ العاأة من  ميت

 .( )رلد  مأ يرأء

                                                

، م هلأ  رآ كتب احلدي  خرايأ  عديدة علن  م يلل ة   (.  44/54)خاربع حبأخ األنواخ (   )

بس د ىل   بليف ا لأخرد علن    ( 44/552)، رحبأخ األنواخ (22 )لادرق   مأ خر  آ  مأليف ا

ال يدخ  علليّف  حلد، فجلأء    : آ بدت  م يل ة فقأل هلأ قأل كأن ال يب   بيف عبد اهلل 

، فدخلت  م يلل ة  راو طف ، ف أ ملكت مع  اداًأ حتى دخ  على ال يب  احلسه 

يأ : ء يقّلب ، فقأل ال يب يبكيف، رىلذا آ يد  ايفعلى  ثر ، ف ذا احلسه على صدخ ، رىلذا ال يب 

 م يل ة، ىلن ايا ربربئد  خيربنيف  ن ايا مقتول، راي  الرتبة اليت يقت  علدهلأ فضلعد  ع لدك،    

 .ف ذا صأخ  دمًأ فقد قت  حبديب

قلد فعللت، فليرحى اهلل علا     : قلأل . يأ خيلول اهلل، يل  اهلل  ن يلدفع ذللك ع ل      : فقألت  م يل ة

دخربة ال ي أهلأ  حد من املخلوقه، ر ن ل  ادعة يرفعون فدرلفعون، ر ن املهلد     ررب  ىلليّف  ن ل 

 .رادعت ، ا  راهلل الفأئارن يوم القدأمة من رلد ، فطوبى ملن كأن من  رلدأء احلسه 

بس د ىل  زيد الّرحأم علن  بليف عبلد    ( 44/522)، رحبأخ األنواخ (22)رآ كأم  الّايأخا    

آ بدت  م يل ة، فلدخ    ىل  خيول اهلل  احلسه  د  نعى ربربئ: قأل اهلل 

 خنليف ملن   : ىلن اليا تقتلل   متلك، فقلأل خيلول اهلل     : رربربئد  ع د ، فقلأل  علد  احلسه 

 .الرتبة اليت يسفك فدهأ دم ، فت أرل ربربئد  قبضة من تلك الرتبة، ف ذا ايف تربة دراء
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 فقلد  الرر خيلول اهلل     ،ربعد  ن رقعت الواقعة ،ر ّمأ آ يوم عأاوخاء

معّبرًا علن  صلداء املالأه آ     ،ندأ لدظهر حان  الكبريمن عأمل  اآلخر على عأ  الّد

 . م يل ة ركأن الرائيف ل   ،عوا  الغدب

بد أ  نأ خاقلد آ م الليف    :لفقد خر  آ  مأليف الطوييف بس د  ىل  ابن عبأس قأ

فخرربت يتورّبل    ىلذ مسعت صراخًأ عظد ًأ عألدًأ من بدت  م يل ة زرج ال يب 

فلّ لأ انتهدلت ىللدهلأ     ،ر قب   ا  املدي ة ىللدهأ الرربأل رال سأء ،بيف قأئد  ىل  م اهلأ

ر قبلت على ال سلوة   ،فل  جتبذ ،مأ لك تارخه رتغوثه ،يأ  م املؤم ه :ُقلت

                                                
 

بد لأ خيلول   : د ىل   م يل ة  ّنهأ قألتبس ( 44/522)، رحبأخ األنواخ (20 /5)رآ اإلخاأد 

ربألس آ حجلر ، ىلذ ا للت عد لأ  بأللدموإ، فقللت       ذا  يوم ربألسًأ راحلسه  اهلل 

ربأءنيف ربربئد  فعاانيف بأبذ احلسله  : يأ خيول اهلل، مأ ليف  خاك تبكيف ربعلت فداك ؟ قأل: ل 

ر خربنيف  ن طأئفة من  ميت تقتل ، ال  نأهلأ اهلل افأعيت ،. 

:  نهللأ قألللت ب يلل أد ىل   م يللل ة ( 44/522)، رحبللأخ األنللواخ (20 /5)اإلخاللأد رآ 

من ع دنأ ذا  لدلة فغأه ع أ طويً ، ث  ربأءنلأ رالو  الع   غلرب ريلد        خرج خيول اهلل 

 ير  بيف آ ايا الوقت ىل  : يأ خيول اهلل مأ ليف  خاك اعثًأ مغرّبًا، فقأل: مض ومة، فقلت ل 

ل ل  كرب ء فيخيلت فدل  مالرإ احلسله ابلذ رعأعلة ملن رللد  ر ال           موضع من العراق يقأ

خلييهأ فلأحفظيف بهلأ،    : بديت، فل   زل  لق  دمأءا ، فهأ او آ يلد ، ربسلطهأ ىللليف، فقلأل    

 .فيخيتهأ ف ذا ايف اب  تراه  در، فوضعت  آ قأخرخة رادد  خ يهأ راحتفظت بهأ

 لت  خلرج تللك القلأخرخة آ كل  يلوم       من مكة متوربهلًأ حنلو العلراق ك    فلّ أ خرج احلسه 

رلدلة ر مّشهأ ر نظر ىللدهأ ث   بكيف ملاأب ، فلّ أ كأن آ الدوم العأار من احملرم راو الدوم الي  

 خرربتهأ آ  رل ال هأخ رايف حبأهلأ ث  عد  ىللدهأ رخر ال هأخ ف ذا ايف دم عبلد ،   قت  فد  

ا ا  بأملدي للة فدتسللرعوا  فاللحت آ بللديت ربكدللت ركظ للت غدظلليف ملللخأفة  ن يسلل ع  عللد       

 .بألّر أتة، فل   زل حأفظة للوقت رالدوم حتى ربأء ال أعيف ي عأ  فحّق  مأ خ يت
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فقلد ُقتل  راهلل    ، يعديذ رابكه معليف  ،يأ ب أ  عبد املطلب :  رقألتاهلأمشدأ

 ،قد راهلل ُقت  يب  خيول اهلل رخبأنت  احلسله  ،ريدد ابأه  ا  ا  ة ،يددكّن

 رمن  ين عل ت ذلك ؟  ،يأ  م املؤم ه :فقلت

فسلليلت  علن اللين    ،خ يلت خيللول اهلل آ امل لأم السللأعة العثًأ مليعوخاً     :قأللت 

رالّسلأعة فرغلت    ،ر ا  بدتل  الدلوم فلدف ته     ُقت  ابذ احلسه  :لفقأ ،ذلك

 - ف ظلر   ،فق ت حتى دخللت البدلت ر نلأ ال  كلأد  ن  عقل       :قألت ،من دف ه 

ىلذا صلأخ  الي     :فقلأل  ،اليت  تى بهأ ربربئد  ملن كلرب ء   ف ذا برتبة احلسه 

الرتبة آ زربأربة  اربع  اي  :فقأل ر عطأندهأ ال يب  ،فقد ُقت  اب ك الرتبة دمًأ

فر يلت   - ف ذا صأخ  دمًأ عبدطًأ فقد قت  احلسله  ، ر قأل آ قأخرخة رلتكن ع دك

 .تفوخ القأخرخة اآلن رقد صأخ  دمًأ عبدطًأ

رربعللت   ،  رربههلأ للطخت بل لّدم فل لك الل لل ة ملن ذلل  ليخي   م يل لفل  :أللق

قتل  آ   ر ن  ،فجأء  الركبأن خبرب  ،ذلك الدوم ميمتًأ رم أحة على احلسه 

 .( )ذلك الدوم

                                                

 رخرب خ يأ  م يل ة لل يب (. 42/520)، رحبأخ األنواخ (4 2)خاربع  مأليف الطوييف   (   )

آ عللأ  ال للوم مللررّ  عللن الفللريقه بطللرق ملللختلف ر لفللأظ عللّدة،  يللوم اللهأدة احلسلله 

، ر ملأليف الطويليف     (42/520)، رحبلأخ األنلواخ   (2 2)خر  آ  مأليف الّردا املفدلد    ر

 صلبحت يوملًأ  م   : قلأل  بس د ىل  غدأث بن ىلبرااد  عن الّاأدق ربعفر بن مللح د  ( 20)

لقد ُقت  ابذ احلسه اللدلة، رذلك  نذ : مّ  بكأ ك ؟ فقألت: تبكيف، فقد  هلأ يل ة 

مأ ليف  خاك يلأ خيلول اهلل   : مضى ىلاّل اللدلة، فر يت  اأحبًأ كادبًأ، فقلتمأ خ يت خيول اهلل م ي 

 .مأ زالت اللدلة  حفر القبوخ للحسه ر صحأب ، علد  رعلده  الس م: قأل.اأحبًأ كادبًأ
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 ن يقلرتن نعدل  آ األخبلأخ ملع      رعجدلبال  ،ر نبلأء   صلداءال  ملارإ احلسه 

 ،ر ّثلر  ثلر  البلأل     ،الّالأعقة  نيَِّوُال  فهلوني عللى قللب  ّمل  الّاالراء       ،مولد 

رال زاللت   ..فبكت علد  حد هأ ر  ترَق هللأ علربة   ،رحتّسر  علد  ع د فرحة لقأئ 

ع لد   رتسلتيثر األخبلأخ اقأّصلة بليحوال  ّمل  الّاالراء        ..تبكد  آ العلأ  اآلخلر  

 .( )ففد   حداثال تستحّ  التيّم  رالّدخاية ،مولد 

                                                
 

يوم عأالوخاء عللى تللك     نفس  قد خ ني ال يب  رخر  آ  كثر من خرب  ن ابن عبأس 

، رىلعل م اللوخني     (42/525) لأ آ حبلأخ األنلواخ    ، كالافة، ي عى ل  رللد  احلسله   

آ  بس د ىللدل   ّنل  خ ني الل يب    ( 10)، رمثري األحاان   (5/22)، ركرف الغّ ة (550)

يلأ خيلول اهلل، ملأ    : م أم  يومًأ ب اف ال هأخ راو  اع   غرب، آ يد  قلأخرخة فدهلأ دم، فقلأل   

لدوم، فيحاليف ذللك الدلوم فوربلد  نل       ،    زل  لتقط  م ي ادم احلسه : ايا الّدم ؟ قأل

 .قت  آ ذلك الدوم

رخاوصدت  رفضل  خراية  حببُت نقللهأ، فقلد    بأحلسه  رآ مأ خيّ  د  الّااراء (   )

عن اقرايج للرارند  بس د  ىل  املقلداد بلن األيلود الك لد      ( 42/585)خر  آ حبأخ األنواخ 

خرربلأ ملن البدلت ر نلأ معل ، فر يلت       رقلد   خرج آ طلب احلسن راحلسله    ن ال يب 

قأمت رنظلر  ركأنلت  عللى ملن ال خللة        فعى على األخا، فلّ أ  حست بوطيفء ال يب 

صأخ  كينهأ  فلّ أ خ   خيول اهلل . ر ضخ  من البكر، خيرج من فدهأ ال أخ، فهألذ ذلك

اهلل : للت   ال تدخ  مأ تقلول الي  يلأ  خلأ ك لدة ؟ ق     : فقأل خد ، فألتفت ىلليّف خيول اهلل 

قألت احل د هلل الي    ميتذ حتى ربعللذ حأخيلًأ البلذ خيلول اهلل،     : قأل!! رخيول   عل  

رربر  آ الرم  خم  الرعأه، ف ظر  ىل  اجرة ال  عرفهأ بيلك املوضع، ألنيف مأ خ يت فد  

اجرة قّ  قب  يوميف ذللك، رلقلد  تدلت بعلد ذللك الدلوم  طللب الرلجرة فلل   ربلداأ ركأنلت            
 



411 

 

                                                
 

 .بد ه أ ظّلته أ بوخق رربلس ال يب الرجرة  

عللى فخلي     فوضع خ ي  على فخي  األمين، ث  رضلع خ س احلسلن    فبد  بأحلسه 

يلأ  بلة، ثل  علأد آ نومل ،      : األيسر، ث  ربع  يرخيف لسأن  آ ف  احلسه، فأنتب  احلسه فقلأل 

ىلن : ل الل يب  كلأن احلسله  كلرب ؟ فقلأ    : يأ  بة، رعأد آ نوم ، فقلت: فأنتب  احلسن رقأل

 .فلّ أ انتبهأ دله أ على م كب !! للحسه آ بواطن املؤم ه معرفة مكتومة، ي   ّم  ع   

ملن  عل لك   : يأ  خأ ك دة، قلت: فوقفت بألبأه، فيتت دأمة رقألت ث   تدت فأط ة 

ذ عن  خربتذ يّددتيف  ن بألبأه خربً  من ك دة من  طدبهأ ىلخبأخًا يسيل: فقألت!!  نيف بألبأه 

فولدتهأ ظهر  ك أ ك ت  فع  حه  دخ  على خيول اهلل . موضع قّرة عدذ، فكرب ذلك ع د 

 ىلن  ملأ رلد  احلسلن  مرنليف   : مأ م الة احلسه ؟ قألت: آ م ال  م يل ة، فقلت لفأط ة

 بيف  ن ال  لبس ثوبًأ  ربد فد  اللية حتى  فط  ، فيتلأنيف  بليف زائلرًا ف ظلر ىل  احلسلن رالو ميلّ         

 فط ت  ؟ : لثد ، فقألا

ىلذا  حب عليف االات أل ف  مت عد ، ف نيف  خني آ مقّدم رربهك ضوًء رنوخًا، : قأل. نع : قلت

رذلك ىلنك يتلدين حّجة هليا اقل ، فلّ أ مّت اهر من دليف رربد  ّآ يلخ ة، فقللت ألبليف    

 عّ ليف ملأ   ااربيف، فرلربت، فطلرد اهلل  : ذلك، فدعأ بكوز من مأء فتكّل  علد  رتف  علد  رقأل

 .ك ت  ربد

رصر  آ األخبعه من األيأم فوربد  دبدبًأ آ ظهر  كلدبدب الّ  ل  آ بله ا للدة رالّثلوه،      

فل   زل على ذلك حتى مّت الرهر الّثأنيف، فوربد  اإلضطراه راحلركة، فو اهلل لقد حتّرك ر نلأ  

ثلة  الهر، ر نلأ  ربلد     بعدد عن املطع  راملرره، فعا ذ اهلل كينيف اربت لب لًأ حتلى مّتلت الث    

الايأدة راقري آ م اليف، فلّ أ صر  آ األخبعة رنلس اهلل بل  رحرليت رلاملت املسلجد ال  بلرح       

 .م   ىلال حلأربة تظهر ليف، فك ت آ الايأدة راقفة آ الظأار رالبأطن حتى مّتت اق سة

ا خللو   فلّ أ صأخ  الستة ك لت ال  حتلأج آ اللدللة الظل لأء ىل  مالبأح، رربعللت  مسلع ىلذ       

ب فسلليف آ ماللّ   التسللبد  رالتقللديس آ بللأطذ، فلّ للأ مضللى فللوق ذلللك تسللع ازدد  قللّوة    

فلّ أ زاد  العرر غلبلتذ علدذ ر تلأنيف ر  ف سل      . فيكر  ذلك ألم يل ة فرّد اهلل بهأ  زخ 
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علن   ربأئل   علن   ففيف  مأليف الردا الطوييف ب ي أد ىل  موالنأ الرضأ 

قبللت   :قأللت  ،حدثتذ  مسأء ب ت ع لدس اقثع دلة   :قأل عليف بن احلسه 

نّفسلتهأ   فلّ أ رلد  احلسه  ،ربدتك فأط ة ب ت خيول اهلل بأحلسن راحلسه

فليّذن   ،ال  ابذ يأ  مسأء فدفعت  ىللد  آ خرقة بدضأء :فقأل ب  فجأءنيف ال يّب 

اللله    ،ىلنل  يلدكون للك حلدي      :ربكى ث  قأل ،آ  ذن  الد  ى ر قأم آ الدسرني

 .ال ُتعل يف فأط ة بيلك ،العن قأتل 

الّ ليف ابلذ    :فقلأل  فلّ أ كأن آ يوم يأبع  ربلأءنيف الل يب    :لت  مسأءقأ

 ،رع  ع   ك أ ع  عن احلسلن كبرلًأ  ملل     ،ففع  ب  ك أ فع  بأحلسن ،فيتدت  ب 

رخلل    ،رتاّدق بوزن الرلعر رخقلأً   ،رحل  خ ي  ،ر عطى القأبلة الوخك رخربً 

 .ىلّن الدم من فع  ا أالدة :رقأل ،خ ي  بأقلوق

 ،ثل  بكلى   ،عايا عليّف ،يأ  بأ عبد اهلل :ث  قأل ،ث  رضع  آ حجر  :قألت

 :ف لأ الو ؟ قلأل   !! فعلت آ ايا الدوم رآ الدوم األرل  ،بيبيف  نت ر ميف :فقلت

                                                
 

رب أح  على ظهر ، فق ت ر يبغت الوضوء رصلدت خكعته، ث  غلبتذ عدذ، فيتلأنيف ر   

ثدللأه بللدض، فجلللس ع للد خ يلليف رنفللا آ رربهلليف رآ قفللأ ، فق للت ر نللأ   آ م للأميف رعلدلل  

خأئفة، فييبغت الوضوء ر ّديت  خبعًأ، ث  غلبتذ عدذ فيتأنيف ر  آ م أميف فيقعدنيف رخّقلأنيف  

فيصبحت ركأن يوم  م يلل ة فلدخلت آ ثلوه دأملة، ثل   تدلت  م يلل ة، ف ظلر         . رعّوذنيف

رربهل ، فلياب عّ ليف ملأ ك لت  ربلد، رحكدلت         ىل  رربهيف، فر يت  ثلر الّسلررخ آ   ال يب 

 برر ،  مأ األرل فخلدليف عاخائد  املوّك  بيخحأم ال سأء، ر مأ الثأنيف : فقأل ذلك لل يب 

نعل ، فبكلى، ثل  ضل ذ ىللدل ،      : فخلدليف مدكأئد  املوّك  بيخحأم  ا  بديت ف فا فدلك، قللت  

 .ت ف ال متأم الس ةر مأ الثأل  فياك حبديب ربربئد  خيدم  اهلل رلدك، فرربع: رقأل
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ال  نلأهل  اهلل الفأعيت    ،تقتل  فاة بأغدة كلأفرة ملن بلذ  مدلة     ، بكيف على ابذ ايا

اللله  ىلنليف    :ثل  قلأل   ،العظلد  ريكفلر بلأهلل    ،يقتل  خرب  يلثل  اللدين   ،يوم القدأمة

الله   حّبه أ ر حلب ملن بّبه لأ رالعلن      ، ييلك فده أ مأ ييلك ىلبرااد  آ ذخيت 

 .( )من يبغضه أ م  الس أء راألخا

 د بن ع رر بن يعدد عن خربل  ملن   ملح رخر  آ كأم  الايأخا  بس د  ىل 

 أيلل :فقللأل  د ملللح  ن ربربئدلل  نللال علللى   صللحأب أ عللن  بلليف عبللد اهلل   

تقتللل   ىلن اهلل يقللر  علدلك السلل م ريبرللرك حيوللود يولللد ملن فأط للة     ، دمللح 

 . متك من بعدك

ال حأربة ليف آ مولود يوللد ملن فأط لة     ،يأ ربربئد  رعلى خبيف الس م :فقأل

يلأ   :فقأل ،فقأل ل  مث  ذلك ،فعرج ربربئد  ث  اب  :قأل ،تقتل   ميت من بعد 

فعلرج   ،آ مولود تقتلل   مليت ملن بعلد      ال حأربة ليف ،ربربئد  رعلى خبيف الس م

 د ىلن خبلك يقرئلك السل م ريبرلرك     ملح يأ :فقأل ل  ،ربربئد  ىل  الس أء ث  اب 

 . ن  ربأع  آ ذخيت  اإلمأمة رالوالية رالوصدة

ث   خي  ىل  فأط ة  ن اهلل يبرّرنيف حيولود يولد م ك تقتل   ،قد خضدت :فقأل

ة ليف آ مولود يولد مّ يف تقتل   متلك ملن   فيخيلت ىللد   ن ال حأرب ، ميت من بعد 

فيخيللت   ،فيخي  ىللدهأ  ن اهلل ربأع  آ ذخيتل  اإلمأملة رالواليلة رالوصلدة     ،بعدك

َرَرَضَعْتُ  ُكْراًأ َرَحْ ُلُ  َرِفاأُلُ  َث ُثوَن َالْهرًا  فح لت  كراأ  ،ىللد   نيف قد خضدت

ةً قألَ َخهِّ َ ْرِزْعِ يف َ نْ َ ْاُكرَ ِنْعَ َتكَ الَِّتيف َ ْنَعْ َت َحتَّى ىلذا َبَلَ  َ ُادَُّ  َرَبَلَ  َ ْخَبِعَه َيَ 

                                                

 (.44/520)، رحبأخ األنواخ  (228)خاربع  مأليف الطوييف (   )
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 :فلو  ن  قأل َعَليفَّ َرَعلى راِلَد َّ َرَ ْن َ ْعَ َ  صأِلحًأ َتْرضأُ  َرَ ْصِلْ  ِليف ِفيف ُذخِّيَِّتيف

ملن فأط لة    ر  يرضلع احلسله    ، صل  ليف ذخّييت لكأنت ذخّيتل  كلله   ئ لة   

   كأن يؤتى ب  ال يب فدضع ىلبهأم  آ فد  فلد   م هلأ ملأ يكفدل      رلك ،رال من  نثى

ر  يوللد موللود    ،الدومه رالث ثة فد بت حلل  احلسله ملن حلل  خيلول اهلل ردمل       

لستة  اهر ىلاّل عدسى بن مري  راحلسه بن عليف 
( ). 

ع د موللد  قلد    الي  تلّقت   ّم  الّااراء  ريبدر  ّن نبي مارإ احلسه 

رخّب لأ يكلون الّسلبب آ ربفلأر      ،ىلذ  ّنهأ تلّقتل  ببلأل  احللان    ،أ عّلة ظأارةيّبب هل

  .من ىلبهأم  الكري  احلسه  لب هأ فيخضع ال يّب 

رربلّف لب هلأ    ك أ خر  آ امل أقب  نل  اعتللت فأط لة مللأ رللد  احلسله       

 ،فكللأن ييتدلل  فدلق لل  ىلبهأملل  فد اللهأ  ،مرضللعًأ فللل  بللد فطلللب خيللول اهلل 

بل  كلأن خيلول اهلل     :ريقلأل  ،خزقلًأ يغلير    هلل ل  آ ىلبهأم خيول اهلل فدجع  ا

  فجع  اهلل لل  آ ذللك خزقلأً    ،يدخ  لسأن  آ فد  فدغر  ك أ يغر الطري فرخ، 

ف بت حل   من حل  خيول اهلل  ،ففع  ذلك  خبعه يومًأ رلدلة
(5). 

                                                

، رتيريل  اآليلأ    (424/ )، رالكلأآ  (44/525)، رحبلأخ األنلواخ   (22)خاربع كأم  الايلأخا     (   )

بسل د ىل  يللأ   ( 44/525)، رحبلأخ األنللواخ  (22)رخر   يضلًأ آ كأمل  الّايللأخا      (. 222)  

ربلأء ربربئدل  ىل  خيلول اهلل     مللأ دللت فأط لة بأحلسله     : قأل  بيف عبد اهلل بن مكرم عن 

ىلن فأط ة يتلد رلدا تقتل   متك من بعدك، فلّ أ دلت فأط ة احلسه كرالت دلل ، رحله    : فقأل

ا  خ يت  آ الدندأ  ّمأ تلد غ مأ فتكرا ، رلك هلأ  : رضعت  كرات رضع ، ث  قأل  بو عبد اهلل 

َرَرصَّْدَ أ اإِلْنسأَن ِبواِلَدْيِ  ُحْس ًأ َحَ َلْتلُ   : رفد  نالت اي  اآلية: عل ت  ن  يدقت ، قألكرات  ألنهأ 

 .ُ مُُّ  ُكْراًأ َرَرَضَعْتُ  ُكْراًأ َرَحْ ُلُ  َرِفاأُلُ  َث ُثوَن َاْهرًا

 (.42/524)، ع   حبأخ األنواخ (4/20)خاربع امل أقب (  5)
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 اللل يب ريتللأبع  ،تتلّقللى نبللي رلللداأ آ مللواطن عللّدة رظّلللت الّااللراء 

رالم  بدهلأ آ كل  رقفلة     رتسترلعر الّاالراء    ،آ مواقف عّدة بكأء  علد  

 .كأن يسّلدهأ حيأ خيّفف علدهأ لكّن ال يب  ،تستعدد فدهأ حراخة  حاانهأ

 كأن احلسه  :قأل رخرني الكوآ آ تفسري  بس د  ىل   بيف عبد اهلل 

ر اللك   ،لك رلعن اهلل يلألبك لعن اهلل قأت :رقأل مع  م  حت ل  فيخي  ال يب 

 .رحك  اهلل بدذ ربه من  عأن علدك ،اهلل املتوازخين علدك

 ء تقول ؟    ايف ،يأ  بت :قألت فأط ة الااراء 

ذكللر  مللأ ياللدب  بعللد  ربعللدك مللن األذني رالظللل  رالغللدخ   ،يللأ ب تللأ  :قللأل

نيف  نظلر  ركي ،راو يوماي آ عابة كينه  جنوم الس أء يتهأدرن ىل  القت  ،رالبغيف

 .ىل  معسكرا  رىل  موضع خحأهل  رتربته 

 ،موضع يقأل ل  كرب ء :ر ين ايا املوضع الي  تاف ؟ قأل ،يأ  بة :قألت

للو  ن  حلدا     ،خيرج علده  اراخ  ميت ،رايف داخ كره رب ء علد أ رعلى األمة

 .را  املخلدرن آ ال أخ ،افع ل  من آ الس أرا  راألخضه مأ افعوا فد 

 ،رملأ قتل  قتلتل   حلد كلأن قبلل        ،نع  يلأ ب تلأ    :قأل!! فدقت   ،يأ  بة :قألت

رلو  ،ريبكد  الّس أرا  راألخضون رامل ئكة رالوحي رال بأتأ  رالبحأخ را بأل

ّبد أ للدس آ األخا  مللح  رييتدل  قلوم ملن    ،يؤذن هلأ مأ بقليف عللى األخا متل ّفس   

 ،خا  حد يلتفلت ىللدل  غريال     عل  بأهلل رال  قوم حبّق أ م ه  رلدس على ظهر األ

 ،رال  راخدرن حوضليف غلداً    ،رال  الرلفعأء   ، رلاك ماأبد  آ ظل لأ  ا لوخ  

رك   ا  دين يطلبون  ئ ته  را  يطلبون لأ ال   ، عرفه  ىلذا رخدرا عليّف بسد أا 

 .ربه  ي ال الغد  ،را  قّوام األخا ،يطلبون غرينأ
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ىلن  ،يلأ ب تلأ    :فقلأل هللأ   .ربكلت  ،ىلنأ هلل ،يأ  بة :فقألت فأط ة الااراء 

َ ْنُفَسُهْ  َرَ ْمواَلُهْ  ِبَينَّ َلُهُ  اْلَج ََّة بيلوا  ، فض   ا  ا  أن ا  الرهداء آ الدندأ

ف لأ ع لد اهلل خلري ملن      ُيقأِتُلوَن ِفيف َيِبدِ  اللَِّ  َفَدْقُتُلوَن َرُيْقَتُلوَن َرْعلدًا َعَلْدلِ  َحق لأ   

 ،رملن كتلب علدل  القتل  خلرج ىل  مضلجع        ،ن مدتلة قتلة  اون م ،الدندأ رمأ فدهأ

 مأ حتّبه  ن تليمرين غلدًا بليمر     ، دملح يأ فأط ة ب ت ،رمن   يقت  فسور ميو 

 فتطأعه آ ايا اقل  ع د احلسأه ؟ 

 مأ ترضه  ن يكون  بوك ييتون   ، مأ ترضه  ن يكون اب ك من دلة العرش

بعلللك يلليرد اقللل  يللوم العطللي عللن   يسلليلون  الّرللفأعة ؟  مللأ ترضلله  ن يكللون   

 مأ ترضله  ن يكلون بعللك قسلد       ،احلوا فدسقيف م    رلدأء  رييرد ع    عداء 

 ييمر ال أخ فتطدع  خيرج م هأ من يرأء ريرتك من يرأء ؟ ،ال أخ

 مأ ترضه  ن ت ظرين ىل  امل ئكة على  خربلأء الّسل أء ي ظلررن ىللدلك رىل  ملأ      

ف لأ   ،قلد حضلر اق ئل  رالو خيأصل ه  ع لد اهلل       ري ظررن ىل  بعلك ،تيمرين ب 

ترين اهلل صأنع بقأت  رلدك رقأتلدك رقأت  بعلك ىلذا  فلجت حجت  عللى اق ئل    

 ر مر  ال أخ  ن تطدع  ؟ 

ء ؟  مللأ   مللأ ترضلله  ن يكللون امل ئكللة تبكلليف الب للك رتييللف علدلل  كلل  الليف  

  حي اللة ملن حلج ىل     ريكلون ملن  تلأ    ،ترضه  ن يكون من  تأ  زائرًا آ ضل أن اهلل 

رىلن بقيف  ،رىلذا مأ  مأ  اهددًا ،بدت اهلل راعت ر ر  خي  من الردة طرفة عه

 ر  يال آ حفف اهلل ر م   حتى يفأخق الدندأ ؟ ،  تال احلفظة تدعوا ل  مأ بقيف

ف سل  عللى قلبهلأ رمسل       .يأ  بة يّل ت رخضدت رتوكللت عللى اهلل   :قألت
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 .( )نت راب دك آ مكأن تقر عد أك ريفرح قلبكىلنيف ربعلك ر  :رقأل ،عد دهأ

 ،صلللٌة رثدقللة ب مأمللة  بدلل   مللري املللؤم ه    احلسلله اإلمللأم ملاللرإ 

 ال  البدلت   مظلومّدلة  فتحلت بّوابلة   يوم الّسلقدفة مظلومّدلة قلد     آاإلمأمة  جحودف

رقد علل  األه   ،عدعًأ   ّ الوا ق دال  رعللوا    حيالأخإ  رالد  يلوم تق

ىل  حره ربّر ظل  األرائ  ف ،رتوالت  نبأء األاوال ركست قلب  بأهل وم ،م رب 

 ربقليف مالرإ رللد      ،أبعت الفظ جتّدد حان  على عقبل  تَتكّل أ ر ،األراخر

 .طوة خيطواأ آ حرب  ريل    آ كّ  ُخاأخاًأ  مأَم

عللأ ال بتقّلبللأ   ،ً دٌ  بينبللأء الغدللب مفّاللملللح  مللري املللؤم ه اإلمللأم ىلّن 

فينبي عّ أ  ،رىل  مأ اأء اهلل تعأ بأل ار  احلوادث من بعد  حّتى يقوم املهد  

  .رراأ  ب أت  يوم الّطف رمتّث  مارإ رلد   ،ني ثأقبةَ يدجر  بُر

 ك لت ملع  ملري امللؤم ه      :ففيف  مأليف الّادرق بس د  ىل  ابن عبأس قأل

يلأ ابلن    :د وني راو بر  الفرا  قأل بيعلى صوت آ خرربت  ىل  صفه فلّ أ نال ب 

 .مأ  عرف  يأ  مري املؤم ه :  تعرر ايا املوضع ؟ قلت ل  ،عبأس

 .لو عرفت  ك عرفيت   تكن جتوز  حتى تبكيف كبكأئيف :فقأل 

                                                

رخر  آ كأمل  الّايلأخا ، رحبلأخ    (. 44/524)، رحبأخ األنواخ ( 8 )خاربع تفسري فرا    (   )

عللى خيلول اهلل    دخللت فأط لة   : قلأل  بس د ىل   بليف عبلد اهلل   ( 44/524)األنواخ 

 ىلن ربربئد   خربنيف  ن  مليت تقتل  حسلد ًأ فجاعلت     : رعد أ  تدمع، فسيلت  مأ لك ؟ فقأل

 .سهأ ريك ترا  علدهأ، فيخرباأ حين ميلك من رلداأ فطأبت نف
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فبكى طويً  حتى  خضلت حلدتل  ريلألت اللّدموإ عللى صلدخ  ربكد لأ        :قأل

ملأ لليف رآلل حلره حلاه     !! ل  بليف يلفدأن   مأ ليف رآل ، ر   ر  :راو يقول ،معًأ

فقلد لقليف  بلوك مثل  اللي  تلقلى       !! صربًا يأ  بأ عبد اهلل !! الردطأن ر رلدأء الكفر 

ثل  ذكلر    ،فالى ملأ الأء اهلل  ن يالليف    ،ث  دعأ حيأء فتوّضي رضوء الّا ة ،م ه 

 :ث  انتب  فقلأل  ،ىلاّل  ن  نعس ع د انقضأء ص ت  رك م  يأعة ،حنو ك م  األرل

 يأ ابن عبأس ؟ 

 .اأ  نأ ذا :فقلت

   ال  حدثك حيأ خ يت آ م أميف رنفًأ ع د خقدتيف ؟ :فقأل

 .نأمت عد أك رخ يت خريًا يأ  مري املؤم ه :فقلت

قلد تقللدرا    ،خ يت كينيف برربأل قد نالوا من الس أء معه   عل م بلدض   :قأل

يلت كلين   ثل  خ   ،رقد خّطلوا حلول الي  األخا خّطلة     ،يدوفه  رايف بدض تل ع

ركلينيف بأحلسله    ،اي  ال خد  قد ضلربت بيغالأنهأ األخا تضلطره بلدم عبلد      

ركلأن   ،يسلتغد  فدل  فل  يغلأث     ،يف قلد غلرق فدل    رملخيخليف رفرخيف رمضغيت 

فل نك    ،صلربا رل الريلول   :الرربأل البدض قد نالوا من الّسل أء ي أدرنل  ريقوللون   

ثلل   ،هلل ىللدللك مرللتأقةراللي  ا  للة يللأ  بلأ عبللد ا  ،تقتللون علللى  يللد  اللراخ ال لأس  

 برر فقد  قّر اهلل ب  عد ك يوم يقوم الّ لأس للرّه    ،يأ  بأ احلسن :يعّارنذ ريقولون

 .ث  انتبهت اكيا .العأمله

 نليف   رالي  نفس علليف بدلد  لقلد حلدثذ الالأدق املالدق  بلو القأيل          

يلدفن فدهلأ    ،رالي   خا كلره ربل ء    ،ييخااأ آ خررربيف ىل   ال  البغليف علد لأ   

رىلنهلأ لفليف الّسل أرا      ،ريبعة عرر خربً  ملن رللد  ررللد فأط لة     سه احل
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 .ربقعة بدت املقدس ،ك أ ُتيكر ُبقعة احلرمه ،تيكر  خا كره رب ء ،معررفة

فو اهلل ملأ كليبت رال    ،اطلب آ حوهلأ بعر الظبأء ،يأ ابن عبأس :ث  قأل ليف

 .لونهأ لون الاعفران ،رايف مافّرة ،ُكّيبت

قلد   ،يلأ  ملري امللؤم ه    :ف أديتل   ،ت عةمللج  فطلبتهأ فوربلدتهأ  :قأل ابن عبأس

 . صبتهأ على الّافة اليت رصفتهأ ليف

يهللررل ىللدهللأ فح لللهأ  ثلل  قللأم  ،صللدق اهلل رخيللول  :فقللأل عللليف 

  تعل  يلأ ابلن عبلأس ملأ الي  األبعلأخ ؟ الي  قلد          ،ايف ايف بعد هأ :رقأل ،رمّشهأ

 فلر ني اأا لأ الظبلأء    ،رمعل  احلواخيلون  رذللك  نل  ملّر بهلأ      ،مّشهأ عدسى ابن مري 

فجلللس عدسللى رربلللس احلواخيللون معلل  فبكللى ربكللى       ،ت عة رالليف تبكلليف ملللج

ملأ   ،يلأ خرح اهلل ركل تل    :فقلألوا  ،احلواخيون را  ال يدخرن   ربللس ر  بكلى  

الي   خا يقتل  فدهلأ     :قلأل  ،ال :  تعل ون     خا اي  ؟ قألوا :يبكدك ؟ قأل

ريلّحد فدهأ طد ة  ،رة الطأارة البتول ابدهة  ميفرفرر احل فرر الريول  دد 

راكيا يكون طد لة األنبدلأء ر رالد    ،ألنهأ طد ة الفرر املسترهد ، طدب من املسك

ىلنهلأ ترعلى آ الي  األخا الوقًأ ىل  تربلة       :فهي  الظبأء تكّل ذ رتقلول  ،األنبدأء

اللي  ثلل  ضللره بدللد  ىل    ،رزع للت  نهللأ رم للة آ اللي  األخا   ،الفللرر املبللأخك 

اللله    ،اي  بعر الظبلأء عللى الي  الطدلب ملكلأن حردرلهأ       :الاريان فرّ هأ رقأل

 .فيبقهأ  بدًا حتى يرّ هأ  بو  فدكون ل  عااء ريلوة

رالي   خا   ،رقلد اصلفر  لطلول زم هلأ     ،فبقدت ىل  يوم ال لأس اليا   :قأل

ال تبلأخك آ قتلتل     ،يلأ خّه عدسلى ابلن ملري      :ث  قأل بليعلى صلوت    ،كره رب ء

حتلى يلق  لوربهل      ،ثل  بكلى بكلأًء طلويً  ربكد لأ معل        ،املعه علد  راقأذل ل ر
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ر مرنلليف  ن  صللراأ  ،ثلل   فللأق فيخللي البعللر فاللّر  آ خدائلل  ،رغرلليف علدلل  طللويً 

ىلذا خ يتهأ ت فجر دمًأ عبدطًأ ريسلد  م هلأ دم عبلد      ،يأ ابن عبأس :ث  قأل ،كيلك

 .فأعل   ن  بأ عبد اهلل قد ُقت  بهأ ردفن

فو اهلل لقد ك ت  حفظهأ  اد من حفظليف للبعض ملأ افلرتا      :ل ابن عبأسقأ

فبد  لأ  نلأ نلأئ  آ البدلت ىلذا      ،ر نلأ ال  حللهأ ملن طلرر كّ ليف      ،اهلل عا ررب  علليفّ 

فجلسلت ر نلأ    ،ركأن كّ يف قد املت  دملًأ عبدطلأً    ،انتبهت ف ذا ايف تسد  دمًأ عبدطًأ

رال  ،عليف ق  آ حدي  حّدثذ راهلل مأ كيبذ ،قد قت  راهلل احلسه :بأك رقلت

ألن خيلول اهلل كلأن خيلرب  بيالدأء ال      ،ء ق   ن  يكون ىلاّل كلأن كليلك    خربنيف بريف

فر يلت راهلل املدي لة كينهلأ     ،ففاعلت رخرربلت رذللك ع لد الفجلر      ،خيرب بهأ غلري  

 ،رخ يللت كينهللأ م كسللفة ،ثلل  طلعللت الرلل س ،ضللبأه ال يسللتبه م هللأ  ثللر علله

قد قتل  راهلل   :فقلت ، ة علدهأ دمال عبد  فجلست ر نأ بأكرخ يت كين حدطأن املدي

 :رمسعت صوتًأ من نأحدة البدت راو يقول ،احلسه

حلللللللللللولالّ  الفلللللللللللرُر َ ُقِتللللللللللليللللللللللللللللولالّر اصللللللللللللللللربرا رَل

 األمللللللللللله رُحاللللللللللللّر َلنلللللللللللَا 

 

 رعويللللللللللللللللللللل  ببكلللللللللللللللللللللأء 

ركأن الهر احمللرم    ،فيثبت ع د  تلك السأعة ،ث  بكى بيعلى صوت  ربكدت 

فوربدتلل  قتلل  يللوم رخد علد للأ خللرب  رتأخخيلل     ،لعرللر مضلله م لل   ،ءيللوم عأاللوخا

راهلل لقد مسع أ مأ  :فقألوا ،فحّدثت ايا احلدي   رلاك اليين كأنوا مع  ،كيلك

فك أ نرني  ن  اقضر  ،مسعت رحنن آ املعركة رال ندخ  مأ او
( ). 

                                                

، ( 25/50)ر ( 44/525)، رحبللأخ األنللواخ    (222)خاربللع  مللأليف الرللدا الّاللدرق (   )
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، (1 )رخر  آ مثري األحلاان    (. 5/225)، ك أل الّدين (44  ر  42  /2)راقرايج 

ىل  صلفه، فلّ لأ    دخل أ مع عليف : عن عبد اهلل بن بدى قأل(: 44/548)رحبأخ األنواخ 

: دخلت على خيول اهلل رعد أ  تفدضأن، فقلت: صربًا  بأ عبد اهلل، فقأل: دنيحأذني ند وني نأ

ال، بل  كلأن ع لد     : بيبيف  نت ر ميف يأ خيول اهلل ملأ لعد دلك تفدضلأن،  غضلبك  حلد ؟ قلأل      

ال  للك  ن  مشلك ملن تربتل ؟      :  أللرا ، رقل لأطئ الفل لت  برلرنيف  ن احلسه يقل  فيخبلربربئد

ة ملن تلراه فيعطأندهلأ، فلل   مللك علدذ  ن فأضلتأ، رايل          نع ، ف ّد يد  فيخلي قبضل  : قلت

 .األخا كرب ء

فلّ أ  تت علد  ي تأن خرج ال يب ىل  يفر فوقلف آ بعلض الطريل  رايلرتربع ردمعلت عد لأ ،       

كلرب ء، يقتل    : ايا ربربئد  خيربنيف عن  خا بر  الفرا  يقلأل هللأ  : فسا  عن ذلك، فقأل

ىل  مارع  رمدف   بهأ، ركينيف  نظر عللى السلبأيأ عللى    فدهأ رلد  احلسه، ركينيف  نظر ىللد  ر

فو اهلل مأ ي ظلر  حلد ىل  خ س    (لع   اهلل) قتأه املطأيأ، رقد  اد  خ س رلد  احلسه ىل  يايد 

 .احلسه ريفرح ىلاّل خألف اهلل به قلب  رلسأن  رعّيب  اهلل عيابًأ  لد ًأ

اي لًأ فالعد امل لرب ر صلعد معل  احلسلن       ملن يلفر  مغ وملًأ مه وملًأ كادبلًأ ح      ث  خربع ال يب 

راحلسه رخطب ررعف ال أس، فلّ أ فرغ من خطبت  رضع يد  الد  ى على خ س احلسن ريد  

الله  ىلن مللح دًا عبلدك رخيلولك، راليان  طأئلب عرتتليف       : الدسرني على خ س احلسه رقأل

لللد  الليا رخدلأخ  خرملليت ر فضلل  ذخيليت رمللن  خلفه للأ آ  مليت، رقللد  خربنلليف ربربئدل   ن ر    

مقتللول بألسلل  راآلخللر اللهدد مضللرج بألللدم، الللله  فبللأخك للل  آ قتللل ، راربعللل  مللن يللأدا     

الرهداء، الله  رال تبأخك آ قأتل  رخأذل ، ر صل  حّر نأخك راحرر  آ  يف  دخك ا حلد ،  

 ّيهأ ل أس   تبكون  رال ت اررن ، اللله   : فضج ال أس بألبكأء رالعوي ، فقأل هل  ال يب: قأل

يلأ قلوم ىلنليف مللخلف فلدك  اللثقله، كتلأه اهلل رعرتتليف         : كن  نت ل  رلدلًأ رنأصلرًا، ثل  قلأل    ف

ر خرميت رمااج مأئيف رمثرة فؤاد  رمهجيت، لن يفرتقأ حتى يلردا علليّف احللوا،  ال رىلنليف ال     

 ييلك  آ ذلك ىلاّل مأ  مرنيف خّبيف  ن  ييلك  ع    ييلك  علن امللودة آ القربلى، راحليخرا  ن     

 .غدًا على احلوا رقد رذيت  عرتتيف رقتلت   ا  بديت رظل ت وا تلقونيف 
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 فهلليف   ،ىلّن راقعللة كللرب ء مسللتولدة برللجأئهأ علللى مرللأعر الوالللد العطللور

                                                
 

 ال  ن  يريد عليف يوم القدأمة ث ث خايأ  من اي  األمة، األر  خاية يوداء مظل ة قد فاعلت  

حنن  ال  التوحدلد   : من  نت  ؟ فد سون ذكر  ريقولون: م هأ امل ئكة فتقف عليف، فيقول هل 

: حنلن ملن  متلك، فليقول    : نيب العره رالعجل ، فدقوللون   نأ  دد : من العره، فيقول هل 

 مأ الكتأه فضّدع أ ، : كدف خلفت ونيف من بعد  آ  ا  بديت رعرتتيف ركتأه خبيف ؟ فدقولون

ر مللأ العللرتة فحرصلل أ  ن نبدللدا  عللن ربديللد األخا، فلّ للأ  مسللع ذلللك ملل ه   عللرا علل ه   

 .رربهيف، فدادخرن عطأاًأ مسوّدة رربواه 

كدلف خلفت لونيف ملن بعلد  آ     :  خرني  الد يلوادًا ملن األر ، فليقول هلل      ث  ترد عليّف خاية 

 مأ األكرب فخألف أ ، ر مأ األصغر ف اق لأا  كل  مملاق،    : الثقله كتأه اهلل رعرتتيف، فدقولون

ث  ترد عليّف خاية تل ع رربلواه  نلوخًا   . ىللدك  عذ فدادخرن عطأاًأ مسوّدة رربواه : فيقول

حنن  ا  كل ة التوحدد رالتقوني من  ملة مللح د املالطفى،    : ونمن  نت  ؟ فدقول: فيقول هل 

رحنن بقدة  ا  احل ، دل أ كتأه خب أ رحّلل أ ح ل  رحرم أ حرام  ر حبب أ ذخية نبد لأ مللح د   

 برلررا فينلأ   : رنارنأا  من ك  مأ نارنأ ب   نفسل أ، رقأتل لأ معهل  ملن نلأراا ، فليقول هلل        

دأ ك لأ قللت ، ثل   يلقده  ملن حوضليف، فدالدخرن ملرريه         نبدك  ملحّ د، رلقد ك ت  آ اللدن 

 .مستبررين، ث  يدخلون ا  ة خألدين فدهأ  بد اآلبدين

ك ت مع من : عن لو  بن بدى عن عبد اهلل بن قدس قأل(: 44/522)رخر  آ حبأخ األنواخ 

آ صفه، رقد  خلي  بلو  يلوه األعلوخ السلل يف امللأء رحلرز  علن          غاني مع  مري املؤم ه 

ال أس، فركى املسل ون العطي، فيخي  فواخس على كرف  فأحنرفوا خأئبه فضأق صلدخ ،  

  مضيف ىللد  يأ  بتأ  ؟ : فقأل ل  رلد  احلسه 

امض يأ رلد ، ف ضى مع فواخس فهام  بأ  يوه عن املأء رب ى خد تل  رحل  فواخيل     : فقأل

ري امللؤم ه راليا  رل فلت     مأ يبكدلك يلأ  مل   : ، فقد  ل ر تى ىل   بد  ر خرب ، فبكى عليف 

ذكر   ن  يدقت  عطرأنًأ بطف كرب ء حتى ي فر فريل  رب حل    : ؟ فقأل بربكة احلسه 

 .الّظلد ة الّظلد ة ألّمة قتلت ابن ب ت نبدهأ: ريقول
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  آ احلان رالفلرح راقلري رالرلر    ل لدفاألرايف  ،تبأخح خأطر  آ  حلك الظررر

عن ذاكرت  آ  ر  يغب يوم مارإ رلد   ،رالّرخأء رالرّدة رالّسل  راحلره

فدهأ معأرية بلن  بليف يلفدأن راللد يايلد قأتل          حداث رقعة صّفه اليت يوارب  

 .الّظررر ك أ  نهأ حأضرة لدي  آ يأئر ،احلسه اإلمأم 

دخللت عللى    :آ كأم  الايأخا  بس د  ىل   بليف عبلد اهلل ا لدليف قلأل     َ ِررُخ

ىلن  :فضره بدد  على كتف احلسه ث  قلأل  ،راحلسه ىل  رب ب   مري املؤم ه 

 .ايا يقت  رال ي ار   حد

 .راهلل ىلن تلك حلدأة يوء ،يأ  مري املؤم ه :فقلت

 .( )ىلن ذلك لكأئن :قأل

 ملري امللؤم ه     نلأ ع لدَ   :قلأل ، خربأ  بس د  ىل  يويد بن غفللة رآ باأئر الد

 رباتك من راد  القرني رقد ملأ  خأللد    ،يأ  مري املؤم ه :فقأل ىلذ  تأ  خرب ال

فقأل ل  عليف  ،فيعأداأ علد  ،ىلّن    ميت :فقأل ل   مري املؤم ه  ،بن عرفطة

: فقللأل ،ثللةفيعأداللأ علدلل  الثأل  ،رالللي  نفسلليف بدللد  ال ميللو    ،  ميللت: 

 !!  خربك  ن  مأ  رتقول   ميت  ،يبحأن اهلل

رالي  نفسيف بدلد  ال ميلو  حتلى يقلود ربلدي       ،  ميت :فقأل ل  عليف 

 !!ض لة ب   خايت  حبدب بن ّعأز 

 نأادك ّآ رىلنيف  :فقأل ل  فيتى  مري املؤم ه  ،فس ع بيلك حبدب :قأل

 .من نفسيف رقد ذكرتذ بيمر ال راهلل مأ  عرف  ،لك ادعة

                                                

 (. 44/52)، رحبأخ األنواخ ( 8)خاربع كأم  الّايأخا    (   )
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فلوّلى حبدلب بلن     ،هلأ  ََّلِ ْحىلن ك ت حبدلب بلن ّعلأز فتَ    :فقأل ل  عليف 

 !!ىلن ك ت حبدب بن عأز لتح ل هأ  :عأز رقأل

فو اهلل مأ مأ  حتى بع  ع ر بن يلعد ىل  احلسله بلن علليف      :قأل  بو داة

  رحبدب صأحب خايت  ،رربع  خألد بن عرفطة على مقدمت( ). 

 ،بألّرلخ  اللي  يبأالر قتل  رللد        ري املؤم ه ريب  العل  ىل   م

رلو ض   أ األخبأخ املررّية املعّبرة عن  صلداء احلأدثلة الّسلأبقة     ،ر مري ربدي عدّر 

 !! علدهأ ألفاحت عن كّ   حداثهأ الّ حقة بتفأصدلهأ املرجدة 

 بد لأ  ملري امللؤم ه     :رآ  مأليف الالدرق بسل د  ىل   صلب  بلن نبأتلة قلأل      

ء  فو اهلل ال تسليلونيف علن اليف    ،يلونيف قب   ن تفقدرنيف :ل أس راو يقولخيطب ا

يلأ   :فقأم ىللد  يعد بن  بليف رقلأ  فقلأل    ،ء يكون ىلاّل نبيتك  ب  مضى رال عن ايف

  خربنيف ك  آ خ ييف رحلديت من اعرة ؟  ، مري املؤم ه

 نلك    مأ راهلل لقد ييلتذ عن مسيلة حدثذ خلدليف خيول اهلل  :فقأل ل 

 ،رمأ آ خ يك رحلدتك من العرة ىلاّل رآ  صللهأ الدطأن ربلألس     ،سيلذ ع هأيت

 .(5)رع ر بن يعد يوماي يدخج به يدي  ،رىلن آ بدتك لسخً  يقت  احلسه ابذ

                                                

 (.44/522)ر ( 511/ 4)اخ ، رحبأخ األنو(521)خاربع باأئر الّدخربأ    (   )

رقلد خر  اليا   (. 44/522)ر ( 42 /45)، حبلأخ األنلواخ   (22 )خاربع  ملأليف الالدرق     (  5)

، رحبلأخ األنلواخ   (220/ )اقرب بيلفأظ ابدهة بهيا اللفف مؤّدية نفس املع لى، ك لأ آ اإلخالأد    

، رىلعللللل م اللللللوخني   ( 52/ )، اإلحتجلللللأج (44/521)ر ( 258/ 4)ر ( 52 /0 )

كللأن   ن  مللري املللؤم ه  (:  54)، رنهللج احللل     (82)، ركرللف الللدقه    (84 )

يلونيف قب   ن تفقدرنيف، فو اهلل ال تسيلونيف عن فاة تضّ  ماة رتهلد   : خيطب فقأل آ خطبت 
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رعلّد  الّرلدعة ربرميتل      ،فرأإ خرب ابن يعد به خلواّ   ملري امللؤم ه    

علن عبلد اهلل بلن     خبلليف  رربأء ايا املع ى آ خراية األ ،من املسّل أ  قب  املقت 

ىلذا دخ  ع لر بلن يلعد     ك ت  مسع  صحأه عليف  :اريك العأمر   ّن  قأل

رذلللك قبل   ن يقتل  بامللأن    ،اليا قأتل  احلسله     :ملن بلأه املسلجد يقولللون   

 .( )طوي 

 

 

                                                
 

 خربنليف كل  آ خ يليف    : ماة ىلاّل  نبيتك  ب أعقهأ ريأئقهأ ىل  يوم القدأمة، فقأم ىللدل  خربل  فقلأل   

 ؟ رحلديت من طأقة اعر

حيلأ يليلت ع ل ، رىلن عللى      راهلل لقد حدثذ خلدليف خيلول اهلل  : فقأل  مري املؤم ه 

ك  طأقة اعر آ خ يك ملك يلع ك، رعلى ك  طأقة اعر آ حلدتك ادطأن يستفاك، رىلن آ 

، ررية ذلك ماداق مأ خربتك ب ، رلو ال  ن الي  بدتك لسخً  يقت  ابن ب ت خيول اهلل 

اأنل  ألخربتلك بل ، رلكلن ريلة ذللك ملأ  نبيتلك بل ، ملن لع تلك ريلخلك             ييلت ع   يعسلر بر 

ملأ كلأن    ركأن اب   آ ذلك الوقت صبّدًأ صغريًا ببو، فلّ لأ كلأن ملن  ملر احلسله      . امللعون

 .تو  قتل ، ك أ قأل  مري املؤم ه 

آ الليا  رالّررايللأ  عديللدة(. 54/522)، رحبللأخ األنللواخ (5/2)خاربللع كرللف الغّ للة ل خبللليف (   )

بقأتلل   يضلًأ، رىللدلك الي       الّادد، رقد نّ  كثري م هلأ عللى علل  نفلس موالنلأ احلسله       

(: 5/2)، ركرللف الغّ للة (44/522)، رحبللأخ األنللواخ (25 /5)الّررايللة املررّيللة آ اإلخاللأد 

يلأ  بلأ عبلد اهلل، ىلن قبل لأ     : قأل ع لر بلن يلعد للحسله     : عن يأ  بن  بيف حفاة، قأل

ىلنهلل  لدسللوا يللفهأء، رلكلل ه   : فقللأل للل  احلسلله !! ياع للون  نلليف  قتلللك نأيللًأ يللفهأء 

 .حل أء،  مأ ىلن  يقر عدذ  ن ال تيك  بّر العراق بعد  ىلاّل قلدً 
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طبدعليفٌّ  ر ،راخث اإلمأمة الرّبأنّدلة رالعلل  ال بلو     اإلمأم احلسن بن عليف 

 ا  بدت العال ة   ن تكون  صداء الّطف حأضرة  مأم عد د  اين  اين يأبقد  من 

،  رحيأ  ّن درخ  خيتلف عن  دراخا  فقد زاد علده  ممّهدًا لقدأم احلسه، 

ملع معأريلة ىل  ظفلر القضلّدة       ُادنُتل   ر ّد ،فيبلى ب ًء حس ًأ آ جنأح  ادار  خد 

 .احلسد ّدة ربلوغهأ غأيأتهأ

رمثأخ ُادنت  مع عدّر  خأللدة   ،اريكأن آ ىلجنأزا  يوم الّطف فأحلس أن 

ىلذ ال ميكلن   ،بل  ا لأ حبسلب التحقدل  قضلّدة راحلدة       ،كخلود قضّدة احلسه 

  .رالّظرفأن ي اّبأن آ يدأية راحدة ،فق  ظررر الّطف درن فق  ظررر الّال 

 ،نلّ  علدل   ع لد رفأتل  ر   مدثلأَق اإلمأملة ألخدل      ثّ   حك  احلسلن  

 .رايتحضر مرأاد الّطف بيحاانهأ رراأتهأ ،رايتعظ  يوم  الي  لدس ك ثل  يوم

 فقد خر  آ ىلع م الوخني ب ي أد  ىل  املفض  بن ع ر عن  بليف عبلد اهلل   

 نظر ا  ترني رخاء بأبك مؤم ًأ  ،يأ ق رب :الوفأة قأل ملأ حضر  احلسن  :قأل

  د ؟ملح من غري رل

 . د بلن علليف  مللح  املض فلأدإ لليف    :قأل .رابن خيول   عل اهلل رخيول   :فقأل

 ،ّ دمللح   ربب  بأ :ا  حدث ىلاّل خري ؟ قلت :فلّ أ دخلت علد  قأل ،فيتدت  :قأل

 .فلّ أ قأم به يدي  يّل  ،فخرج معيف يعدر ،فعّج  عن اسع نعل  فل  يسّو 

فلدس يغدب مثلك عن مسأإ ك م بدأ ب  األموا   ،اربلس :فقأل ل  احلسن
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ف ن ضوء ال هأخ بعض   ،رماأبد  الدربى ،كونوا  رعدة العل  ،ميو  ب  األحدأءر

 مللأ عل للت  ن اهلل عللا رربلل  ربعلل  رلللد ىلبللرااد   ئ للة رفّضلل   ، ضللو  مللن بعللض

 ، دا مللح  رقد عل ت حيلأ ايلتيثر اهلل   ،ررتى دارد زبوخًا ،بعضه  على بعض

 تعللأ  بلل  رىلمنللأ رصللف اهلل ،ىلنلليف ال  خللأر علدللك احلسللد  ، د بللن عللليفملللح يللأ

ر   ُكفَّأخًا َحَسدًا ِمْن ِعْ ِد َ ْنُفِسِهْ  ِمْن َبْعِد مأ َتَبدََّن َلُهُ  اْلَحل ُّ  :الكأفرين فقأل

  ال  خربك حيلأ مسعلت ملن     ، د بن عليفملح يأ ،بع  اهلل للردطأن علدك يلطأنًأ

 فدك ؟   بدك 

يرّبنيف آ الدندأ  من  حّب  ن :مسعت  بأك يقول يوم البارة :قأل ..بلى :قأل

للو الات  ن  خلربك ر نلت نطفلة آ       ، د بلن علليف  مللح  يلأ  ، دًاملح راآلخرة فلدرب

 مأ عل ت  ن احلسه بن عليف بعد رفلأة   ، د بن عليفملح يأ ،ظهر  بدك ألخربتك

رع د اهلل آ الكتأه املأضليف رخاثلة    ،نفسيف رمفأخق  خرحيف ربس يف ىلمأم من بعد 

 فأصللطفى ملل ك  ،عللل  اهلل  نكلل  خللري خلقلل   ،ملل اللل يب  صللأبهأ آ رخاثللة  بدلل  ر  

 .راخرت   نأ احلسه ،راختأخنيف عليفٌّ لإلمأمة ،ّ دال علّدًأملح  دًا راختأخملح

 ، دمللح  ر نلت ريلدليت ىل    ، نت ىلمأميف ريلّدد   : د بن عليفملح فقأل ل 

 ال رىلن آ خ يليف   ،راهلل لودد   ن نفسيف ذابت قبل   ن  مسلع م لك اليا الكل م     

 ا   ،كألكتأه املعج  آ الّرق امل     ،ت اف  الدالء رال تغري  بعد الريأحك مًأ ال 

رىلنل  لكل م    ،ب بدائ  فيربدنيف يبقت ىللد  يب  الكتأه امل ال رمأ ربأء  ب  الريل  

 ،ركليلك بلا  اهلل احملسل ه    ،يكّ  ب  لسأن ال أط  ريد الكأتب رال يبل  فضللك 

ر قرب لأ ملن خيلول اهلل     ،ر ثقل لأ حل لأً   ،ل  لأ عل لأً  احلسله  ع  ،رال ُقلوََّة ىِللَّلأ ِبأللَّل ِ   

رلو عل  اهلل  ن  حلدًا   ،رقر  الوحيف قب   ن ي ط  ،كأن ىلمأمأ قب   ن خيل  ،خدًأ
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 دال علّدلًأ ىلمأملًأ   مللح  ّ دًا راختلأخ مللح  فلّ أ اختلأخ  ، دًا ملح خري مّ أ مأ اصطفى

ن الو الرضلأ رحيلن    راختأخك عليفٌّ بعد  راخلرت  احلسله بعلدك يلّل  أ رخضلد أ حيل      

 .( )نسل  ب  من املرك  

 رخر  آ  مأليف الادرق بس د  ىل  املفض  بلن ع لر علن الالأدق ربعفلر بلن      

دخل  يوملأ ىل      ن احلسله بلن علليف     :عن  بدل  علن ربلد       د ملح

 مأ يبكدك يأ  بأ عبد اهلل ؟  :فقأل ل  ،فلّ أ نظر ىللد  بكى احلسن 

 !!  بكيف ملأ ُيا ع بك  :قأل

رلكلن ال   ،ىلن الي  يؤتى ىلليّف ي  يدس ىلليّف فيقتل  بل    :ل ل  احلسن فقأ

يّدعون  نه  ملن  ملة    ،يادلف ىللدك ث ثون  لف خرب  ،يوم كدومك يأ  بأ عبد اهلل

فدجت عون عللى قتللك ريلفك دملك      ،ري تحلون دين اإلي م  د ملح ربّدنأ

بلبذ  مدلة    فع لداأ حتل ّ   ،رانتهأك حرمتك رييب ذخاخيك رنسأئك رانتهأه ثقللك 

حتلى الوحلوش آ    ،ء ريبكليف علدلك كل  اليف     ،رمتطر الس أء خملأدًا ردملأ   ،اللع ة

 .(5)راحلدتأن آ البحأخ ،الفلوا 
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